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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kesehatan adalah salah satu hal terpenting yang dibutuhkan oleh setiap 

manusia karena dengan kesehatan manusia dapat beraktifitas sehari-hari mulai 

dari belajar, bekerja, berolahraga dan lain sebagainya. Dalam hal ini menjelaskan 

bahwa kesehatan adalah aspek terpenting yang sangat dibutuhkan dalam 

kehidupan sehari-hari manusia oleh karena pengembangan dan pembangunan 

kesehatan merupakan investasi yang terpenting yang harus dilakukan oleh setiap 

manusia.  

Angka kematian ibu (AKI) melahirkan di Kabupaten Penajam Paser Utara 

masih tergolong tinggi apabila dibandingkan dengan AKI di Kabupaten lainnya 

yaitu mencapai 107,6 per 10.000 kelahiran hidup pada tahun 2011.1 Sedangkan 

berdasarkan hasil Survey Kesehatan Demografi Indonesia (SDKI) pada tahun 

2012 bahwasanya AKI di Indonesia mengalami peningkatan yang seknifikan yaitu 

359 kematian/100 ribu kelahiran hidup dari yang sebelumnya hanya 228/100 ribu 

kelahiran pada tahun 2000. Padahal pada target MilleniumDevelopment Goals 

(MDGs) pada tahun 2015 ialah menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga per 

empatnya yaitu sebesar 102/100.000 kelahiran hidup di tahun 20152. Sebagian 

besar  masalah penyebab kematian yaitu karena perdarahan, keracunan 

                                                             
1Dinas Kesehatan Penajam Paser Utara 2017 
2Badan Pusat Statistik. 2013. Survey Kesehatan Indonesia  2012 
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padakehamilannya sertaterinfeksi pada waktu masa nifas. Proses perdarahan tidak 

lain  di sebabkan karena ibu hamil mengidap penyakit  anemia. Akan tetapi dalam 

hal  kematian pada ibu hamil diakibatkan infeksi yaitu menunjukkan adanya 

indikasi kurang baik dalam upaya pencegahan dan penanganan dalam manajemen 

infeksi, tentu dalam hal ini berkaitan dengan tenaga yang membantu dikala 

persalinan.3 

Berbagai upaya untuk mengurangi AKI yang telah banyak dilakukan, dan 

salah satu langkah terobosan yang paling mutakhir dari Kementerian Kesehatan di 

tahun 2011 ialah program Jaminan Persalinan ( JARPERSAL ) yaitu sebagai 

upaya mengurangi angka kematian ibu dan bayi menuju pencapaian target. 

Adapun tujuan dari Jampersal tersebut adalah upaya untuk meningkatkan cakupan 

pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan pelayanan nifas ibu oleh 

tenaga kesehatan.4 

Permasalahan tingginya AKI di Indonesia juga disebabkan karena pelayanan 

pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan oleh tenaga profesional belum 

sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga menyebabkan masih 

banyaknya ibu yang tidak melakukan pemeriksaan kehamilannya, dan tidak 

mendapatkan pemeriksaan kehamilan yang sesuai dengan standar program 

kesehatan ibu dan anak.5 Selanjutnya juga merupakan kenyataan bahwa masih 

rendahnya akses terhadap pemanfaatan pertolongan persalinan oleh tenaga 

                                                             
3Afifah,2010. Perilaku Pemeriksaan Kesehatan pada Ibu Hamil dan Pemilihan Pertolongan Persalinan 

Kabupaten Sukabumi. 
4Masadmin. 2011. “Depkes Siapkan 1,2 Milyar untuk Jampersal”. http://mediabidan.com/depkes. 

Diakses Februari 2017 
5Dewi, Gustina. 2005. Studi Pemanfaatan Pelayanan Antenatal Terhadap Kelainan Kesehatan 

pada Ibu hamil, http://ridwanamiruddin.com / Diakses Februari 2017 

http://mediabidan.com/depkes
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kesehatan, dan ini akan lebih terlihat pada kelompok-kelompok masyarakat 

miskin.6 

Penyelenggaraaan urusan kesehatan di Indonesia berdasarkan UU Nomor 32 

tahun 2004 (pasal 10) dan PP Nomor 38 tahun 2007 merupakan sinergi antara 

peran pemerintah daerah dan pusat. Sistem Kesehatan Nasional menetapkan 

Puskesmas merupakan salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan 

kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas merupakan bagian dari pelayanan 

publik sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik.7 

Menurut Hendrik L ,ada 4 faktor yang mempengaruhi status derajat 

kesehatan masyarakat atau perorangan, dan salah salah satunya adalah faktor 

pelayanan Kesehatan. Faktor pelayanaan kesehatan berpengaruh terhadap derajat 

kesehatan masyarakat karena keberadaan fasilitas kesehatan sangat menentukan 

dalam pelayanan pemulihan kesehatan, pencegahan terhadap penyakit, dan 

pengobatan kepada kelompok dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan 

kesehatan.8 

Ketersediaan fasilitas dipengaruhi oleh keterjangkauan lokasi, dan juga 

dipengaruhi oleh tenaga kesehatan pemberi pelayanan, informasi dan motivasi 

masyarakat untuk mendatangi fasilitas dalam memperoleh pelayanan serta 

program pelayanan kesehatan itu sendiri apakah sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat yang memerlukan. Berkaitan dengan hal ini, maka kualitas pelayanan 

                                                             
6Ristirini. 2007. Upaya Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Pedesaan dalam Rangka making 

Pregnancy Safer . Jurnal Kedokteran Indonesia No. 2. Tahun XXXIII, Februari 2007 
7Kemenkes 2011 

 
8Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. Promosi Kesehatan: Teori dan Aplikasi. 
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dan kondisi minimnya pemanfaatan pelayanan kesehatan di puskesmas dan di 

posyandu dalam pemeriksaan kehamilan pertolongan persalinan juga dipengaruhi 

oleh faktor pelayanan kesehatan. Hal yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan 

oleh Green (Notoamodjo, 2010) bahwa ketersediaan sarana prasarana, sumber 

daya kesehatan dan pelayanan kesehatan adalah faktor pemungkin (enabling 

factors), yang memfasilitasi perilaku individu/masyarakat dalam pemanfaatan 

pelayanan kesehatan. 

Selanjutnya menurut teori strukturasi Giddens bahwa struktur tidak hanya 

menghambat dan menentukan bentuk-bentuk tertentu perilaku, namun juga 

memberikan kemampuan bagi perilaku, artinya struktur memberikan peluang dan 

pembatasan sekaligus.9 Struktur menurut Giddens adalah aturan (rules) dan 

sumber daya (resources) yang terbentuk (dan membentuk) dari perulangan praktik 

sosial. Struktur tidak hanya dilihat sebagai sesuatu yang menghambat 

(constraining), tapi juga memberdayakan atau memberikan peluang terjadinya 

praktik sosial (enabling). Giddens sebagai “pelaku dalam praktik sosial”. Agen 

bukan mengacu pada apa yang dimiliki, melainkan mengacu pada kemampuannya 

dalam melakukan sesuatu (Priyono, 2002). 

Hasil penelitian Afifah, dkk, (2010) mengungkapkan bahwa kendala ibu 

hamil dalam melakukan akses pemeriksaan kehamilan di suatu daerah yaitu 

pelayanan kesehatan di Puskesmas/Polindes yang belum bisa menjangkau semua 

ibu yang bertempat tinggal di wilayah tersebut. Kondisi ini relatif banyak 

dirasakan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di daerah yang wilayahnya 

                                                             
9Jones, Pip. 2010. Pengantar Teori-teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-

Modernisme (terj.) Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia 
 



5 
 

cukup luas dan medannya relatif sulit untuk dijangkau,10seperti halnya juga di 

kabupaten Penajam Paser Utara  

 

Disamping faktor sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat serta keadaan 

geografis, faktor kesiapan pelayanan kesehatan baik secara kualitas maupun 

kuantitas menjadi pertimbangan masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan 

kesehatan dalam pertolongan persalinan.11 

Investasi kesehatan adalah memberikan atau menanam untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan. Investasi kesehatan juga bisa diartikan sebagai usaha-usaha 

yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Artinya 

apapun yang dilakukan oleh seseorang atau masyarakat untuk tujuan memperoleh 

keuntungan dalam kehidupannya termasuk mendapatkan pelayanan atau derajat 

kesehatan yang lebih baik disebut sebagai investasi kesehatan.  

Konsep investasi pelayanan kesehatan dapat dikategorikan kedalam dua 

hal yaitu Investasi kesehatan yang bersifat langsung dan Investasi kesehatan yang 

bersifat tidak langsung. Investasi kesehatan yang bersifat langsung adalah 

melakukan penanaman modal atau pengeluaran secara ekonomi untuk 

memperoleh manfaat secara langsung berdasarkan kalkulasi ekonomi secara 

kongkrit dari sejumlah modal atau pengeluaran sebelumnya. Sedangkan Investasi 

kesehatan yang bersifat tidak langsung adalah biaya atau pengeluaran yang 

dikeluarkan mendapat manfaat dari adanya manfaat yang diterima oleh unsur 

                                                             
10Afifah,dkk. 2010. Perilaku Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil dan Pemilihan Pertolongan Persalinan 

di Kabupaten Sukabumi. Jurnal EkologiKesehatan. 
11Haryono, Tri Joko. 2013. Pemanfaatan Dukun Bayi dan Bidan dalam Pertolongan Persalinan. 
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lainnya, atau bisa dikatakan manfaat yang diterima tidak secara langsung dari 

kalkulasi biaya atau pengeluaran. 12 

Setiap manusia tentunya hidup dalam ruang lingkup suatu daerah yang 

mana daerah tersebut merupakan tempat tinggal setiap individu dan pasti memiliki 

tata kelola, aturan dan hal tersebut juga ada yang mengatur yang mana disebut 

dengan pemerintah. dalam bahasan ini pemerintah perlu untuk berinvestasi 

kesehatan agar pembangunan semakin berkembang karena dengan banyak warga 

negara yang sehat maka akan tercipta sumber daya manusia yang lebih baik pula.  

Di Indonesia tingkat kesehatan ibu hamil masih rendah karena Ibu hamil 

memiliki kebutuhan makanan yang berbeda dengan ibu yang tidak hamil, karena 

ada janin yang tumbuh dirahimnya. Kebutuhan makanan dilihat bukan hanya 

dalam porsi tetapi harus ditentukan pada mutu zat-zat gizi yang terkandung dalam 

makanan yang dikonsumsi. Untuk pertumbuhan maupun aktivitas janin 

memerlukan makanan yang disalurkan melalui plasenta. Untuk itu ibu hamil harus 

mendapat gizi yang cukup untuk dirinya sendiri maupun bagi janinnya. Maka bagi 

ibu hamil, kualitas maupun jumlah makanan yang biasanya cukup untuk 

kesehatannya harus ditambah dengan zat-zat gizi dan energi agar pertumbuhan 

janin berjalan dengan baik.  

Dengan strategi pelayanan kesehatan yang mengikuti paradigma 

diharapkan akan terjadi pelayanan kesehatan yang lebih baik kedepannya terutama 

                                                             
12Konsep sebagai investasi kesehatan di http://andiasri.blogspot.co.id/2009/05/konsep-investasi-

kesehatan.html Diakses tanggal 22 Desember 2016 
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pada konteks bahasan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan melahirkan guna 

mengurangi angka kematian pada ibu hamil saat melahirkan. 

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Penajam Paser Utara tergolong 

tinggi mencapai 228 orang per 100.000 kelahiran hidup, sasaran pembangunan 

Milenium Development Gial (MDG), kematian ibu melahirkan ditetapkan pada 

angka 103 per 100.000 kelahiran.13 Seminar Deteksi Dini Resiko Tinggi Pada Ibu 

Hamil memeriahkan HUT Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Cabang Babulu 

kelima. 

Beberapa permasalahan dalam ibu hamil dan melahirkan yakni,  dari 180-

200 juta kehamilan pertahun, 75 juta kehamilan tidak diinginkan, 50 juta aborsi 

diinduksi, 20 juta kasus aborsi tidak aman. Untuk  menurunkan AKI, dengan 

perbaikan sistem fasilitas kesehatan, pengembangan keterampilan kebidanan, 

pengurangan dalam jumlah persalinan dirumah dan persalinan ditolong oleh 

penolong yang tidak terlatih.  

Penyebab utama kematian ibu di Indonesia adalah pendarahan mencapai 

42 %, ekslampesia 13 %, komplikasi abortus 11 %, infeksi 10 %, dan persalinan 

lama 9 %. 65 % kehamilan berhubungan dengan 4 terlalu, yakni terlalu muda, 

terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu banyak. 

Pada konteks ini di Kabupaten Penajam Paser Utara tingkat kesehatan ibu 

hamil masih rendah yang artinya angka kematian ibu dan anak saat melahirkan 

terbilang tinggi karena pelayanan kesehatan di daerah Kabupaten Penajam Paser 

                                                             
13dr. Ketut Widaya Spesialis kandungan RSUD PPU 
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Utara masih belum memadai dan masih belum sesuai dengan standar kesehatan 

untuk pelayanan kesehatan dalam menangani masalah ibu hamil dan anak 

terutama saat melahirkan. Untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal 

penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara harus ke Balikpapan yang mana 

sebenarnya jaraknya tidak terlalu jauh akan tetapi antara Kabupaten Penajam 

Paser Utara dipisahkan oleh Teluk Balikpapan dan itu memakan waktu 

penyeberangan tercepat sekitar satu jam waktu tempuh menggunakan speed boat 

ambulan dan jika menggunakan kapal ferry sekitar satu jam setengah. Sesuai 

dengan profil Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara upaya pemerintah 

Kabupaten Penajam Paser Utara dibidang kesehatan adalah memberikan 

pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, perilaku hidup sehat dan 

upaya kesehatan lingkungan. Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Penajam Paser Utara Tahun 2014 disusun dalam rangka evaluasi terhadap 

pencapaian pembangunan kesehatan ditahun 2014 dengan mengacu kepada 

Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam penyusunan Profil Kesehatan ini 

menyajikan data indikator kesehatan dan indikator lain yang terkait kesehatan 

yang meliputi: 1. Indikator derajat kesehatan yang terdiri atas indikator untuk 

mortalitas, morbiditas, dan status gizi. 2. Indikator upaya kesehatan yang terdiri 

atas pelayanan kesehatan, perilaku hidup sehat dan keadaan lingkungan. 3. 

Indikator Sumber Daya Kesehatan. Dan 4. Indikator yang terkait dibidang 

kesehatan.  

Pada sisi pelayanan kesehatan Penajam Paser Utara menghadapi tantang 

luar biasa terkait pemenuhan layanan kesehatan bagi ibu hamil yang sesuai 
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dengan standar kesehatan. Hal ini  dikarenakan Kabupaten Penajam Paser Utara 

masih dalam proses pemekaran pada beberapa daerah yang menyebabkan salah 

satu kewajiban pemerintah dalam hal pelayanan kesehatan khususnya bagi ibu 

hamil tidak menjadi perhatian khusus, oleh karena itu ini menjadi salah satu faktor 

mengapa tingkat kematian ibu hamil apalagi setelah melahirkan tergolong tinggi 

di daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. 

Selain faktor kurangnya perhatian pemerintah yang menyebabkan 

pelayanan kesehatan khususnya bagi ibu hamil yang disebabkan sibuknya 

pemerintah dengan masalah pemekaran daerah di Kabupaten Penajam Paser 

Utara, ada beberapa faktor lain yang juga menjadi masalah tidak hanya bagi 

pelayanan kesehatan ibu hamil akantetapi juga bagi semua masyarakat di 

Kabupaten Penajam paser Utara seperti akses jalan dan juga tingkat pendidikan 

masyarakat. Mengapa akses jalan dan tingkat pendidikan menjadi salah satu 

faktor terhambatnya pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan mengapa tingkat 

pendidikan juga ikut andil pada masalah ini, mengenai akses jalan pastinya kita 

dapat membayangkan jika seorang ibu hamil yang ingin memeriksakan 

kandungannya dan antara tempat tinggal ibu hamil tersebut dengan lokasi 

pelayanan masyarakat sangat jauh terletak di kota pasti masyarakat atau ibu hamil 

tersebut akan berfikir dua kali untuk kalau hanya untuk memeriksakan kesehatan 

kandunganya ke tempat pelayanan masyarakat yang jauh lokasinya dengan tenpat 

tinggal mereka, karena selain resiko akses jalan yang sulit di lalui pasti biaya 

untuk pulang pergi pun lebih mahal, seperti yang kita tau pada daerah terpencil 
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yang sulit dilakukan pendistribusian barang-barang kebutuhan sehari-hari pasti 

harga kebutuhan tersebut semakin mahal. 

Pada sisi tingkat pendidikan juga berpegaruh karena seperti yang kita tau 

pola pikir seseorang yang memiliki pendidikan akan sangat berbeda dengan 

mereka yang berpendidikan rendah, meskipun itu tidak sepenuhnya benar karena 

semua itu tergantung dari pengalaman hidup masing-masing individu dan pola 

piker individu tersebut. Sebagian besar masyarakat yang berpendidikan rendah 

akan lebih mengambil jalan pintas terutama dalam kasus yang kita bahas sekarang 

tentang pelayanan bagi ibu hamil, karena akan sangat berhubungan dengan akses 

jalan yang kita bahas sebelumnya. Pastinya jika masyarakat kesulitan untuk 

mencapai lokasi karena akses jalan yang tidak baik mereka akan cenderung lebih 

memilih memerikasakan ke dukun bayi tradisional setempat, pada konteks ini 

saya tidak mengatakan pelayanan kesehatan yang bersifat tradisional itu tidak baik 

akan tetapi apakah dengan menggunakan alternatif tradisional tersebut sudah 

sesuai dengan standar kesehatan yang baik bagi ibu hamil dan melahirkan. 

Contohnya seperti sanitasi dan sterilisasi bagi ibu hamil terlebih saat melahirkan 

dan apakah baik bagi calon bayi yang ada dikandungan. 

Dengan sedikit gambaran yang saya ceritakan pasti akan lebih dapat 

dibayangkan mengapa angka kematian pada ibu hamil terlebih saat melahirkan di 

Kabupaten Penajam Paser Utara tergolong tinggi. Sudah sepantasnya Pemerintah 

Kabupaten Penajam Paser Utara memberikan perhatian khusus karena ini 

menyangkut nyawa antara ibu dan calon bayi yang ada di dalam kandungan 

dengan menginvestasikan anggaran peemrintah untuk membangun dan 
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menunjang pelayanan kesehatan seperti melengkapi peralatan rumah sakit, tenaga 

medis yang ahli dibidangnya dan membangun secara merata pelayanan kesehatan 

seperti puskesmas untuk daerah yang memiliki akses jalan yang sulit dilalui jika 

masyarakat harus menuju rumah sakit umum, jadi untuk pertolongan cepat saat 

ibu hamil tersebut akan melahirkan dapat tertolong sehingga dengan begitu akan 

mengurangi angka kematian pada ibu hamil terutama saat melahirkan. 

Kurangnya pelayanan kesehatan khususnya ibu hamil yang masih rendah 

untuk daerah Kabupaten Penajam Paser Utara karena adanya keterbatasan mulai 

dari pelayanan sampai dengan peralatan bahkan beberapa faktor seperti yang telah 

diceritakan sebelumnya, yang menjadi masalah pada bahasan ini yang mana 

permasalahan tersebut disebabkan berbagai faktor mulai dari kontur wilayah 

Kabupaten Penajam Paser Utara yang terbilang sulit untuk di jangkau dari daerah 

maju di Kalimantan Timur seperti Balikpapan sebagai daerah maju yang posisinya 

paling dekat dengan Kabupaten Penajam Paser Utara. Ini yang melatarbelakangi 

saya untuk mengangkat topik bahasan pada pembuatan tugas akhir. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah ini terdiri dari dua hal yaitu : 

1. Bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil ? 

2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Penajam 

Paser Utara dalam menghadapi masalah pelayanan kesehatan bagi Ibu 

Hamil? 

1.3  Tujuan Penelitian  

Latar belakang permasalahan dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, 

adapun tujuan penyusun menulis proposal penelitian ini antara lain:  

1. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara 

terhadap pelayanan kesehatan khususnya ibu hamil. 

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang akan dihadapi Pemerintah 

Penajam Paser Utara pada masalah pelayanan kesehatan Ibu Hamil  

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini kita dapat mengetahui sampai mana 

kinerja Peran Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam 

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 

2. Manfaat praktik 



13 
 

Mengetahui lebih lanjut kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara 

dalam hal memperbaiki akses jalan dan infrastruktur bagi daerah terpencil 

1.5 Definisi Konseptual Dan definisi Oprasional 

1.5.1 Definisi Konseptual 

Definisi konsep merupakan unsur atau bagian dalam penelitian dan 

merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan 

secara abstrak suatu fenomena. Definisi konseptual ini dimaksudkan untuk 

memberikan penegasan tentang makna arti dari kalimat yang ada dalam 

permasalahan yang disajikan. Dengan adanya penegasan arti tersebut akan 

mempermudah dalam memahami maksud kalimat yang tercantum dalam 

penelitian.   

1. Pelayanan Kesehatan 

Pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep yang digunakan dalam 

memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, adalah sebuah sub sistem 

pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif 

(pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasaran 

masyarakat.14 Sedangkan pengertian lain, pelayanan kesehatan  ialah  upaya 

yang diselenggarakan sendiri ataukah secara bersamaan dalam suatu organisasi 

untuk memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan, mencegah, dan 

mengobati penyakit serta memulihkan atau menyembuhkan.15 

 

                                                             
14menurut Prof. Dr. Soekidjo Notoatmojo 
15Levey, Samuel, N. Paul Loomba, 1973, Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat  

. FKUI, Jakarta, Indonesia 
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a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  

Pelayanan kesehatan ibu hamil merupakan salah satu aspek penting yang 

perlu di perhatikan karena Semua ibu hamil berhak mendapatkan pelayanan 

kesehatan standar atau biasa dikenal dengan istilah antenatal care. Pelayanan 

ini diberikan oleh tenaga profesional kepada wanita selama masa hamil sesuai 

standar yang ditetapkan dalam buku pedoman petugas puskesmas dan rumah 

sakit. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2009), antenatal care dalam 

penerapannya sudah terstandarisasi Timbang Berat Badan dan Ukur Tinggi 

Badan, Pengukuran ini dilakukan untuk memantau perkembangan tubuh ibu 

hamil. Hasil ukur juga dapat dipergunakan sebagai acuan apabila terjadi 

sesuatu pada kehamilan seperti bengkak, kehamilan kembar, hingga kehamilan 

dengan obesitas. 

Pemeriksaan Tekanan Darah, Selama pemeriksaan antenatal, 

pengukuran tekanan darah atau tensi harus dilakukan secara rutin. Pengukuran 

ini dapat mengetahui, apakah ibu hamil mempunyai tekanan darah rendah, 

normal, atau gangguan kehamilan seperti pre-eklamsia.Pemeriksaan Tinggi 

Fundus Uteri, Tujuan pemeriksaan puncak rahim adalah untuk menentukan 

usia kehamilan. Tinggi puncak rahim dalam centimeter (cm) akan disesuaikan 

dengan usia kehamilan dalam hitungan minggu.16 

 

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan 

                                                             
16motherandbaby.co.id/article/Pelayanan-Kesehatan-yang-Wajib-Didapatkan-Ibu-Hamil diakses 

tanggal 06 



15 
 

Salah satu pelayanan yang perlu diperhatikan yaitu salah satu penanganan 

untuk ibu melahirkan karena ini menyangkut pertolongan dua nyawa sekaligus 

maka dari itu pelayanan dalam hal ini harus di perhatikan dengan benar mulai 

dari cara penanganannya, hingga dengan kebersihannya. 

 

2. Infrastuktur Jalan  

Infrastruktur jalan merupakan salah satu hal utama yang mendukung di 

suatu daerah dangan infrastuktur jalan yang baik maka akan memudahkan 

segala sektor dan bidang apapun untuk lebih maju. Hal ini juga berhubungan 

dengan salah satu pelayanan kesehatan yang mana jika akses jalan yang susah 

ditempu untuk menuju tempat pelayanan kesehatan seperti rumah sakit maka 

akan mempersulit masyarakat seperti dalam keadaan seorang ibu yang akan 

melahirkan. 

1.5.2 Definisi Oprasional 

Definisi operasional adalah pendefinisian variabel secara operasional 

yang berdasarkan karakteristik terhadap suatu fenomena yang diamati dengan 

menggunakan indikator yang jelas. Indikator dari penelitian Peran Pemerintah 

Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan 

Kesehatan Ibu Hamil 

1. Dilengkapinya infrastruktur untuk menjangkau pelayanan kesehatan seperti 

Rumah Sakit, Puskesmas, beserta peralatannya  

2. Melengkapi tenaga medis untuk setiap infrastruktur yang dilegkapi oleh 

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara 
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3. Diperbaikinya infrastruktur akses jalan untuk memudahkan masyarakat 

dalam pelayanan kesehatan karena dengan dimudahkannya akses jalan dari 

sisi pemberi pelayanan juga lebih mudah untuk melayani masyarakat.  

4. Dana APBD untuk menunjang pelayanan pemerintah pada sektor kesehatan 

harus sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan tersebut khususnya Ibu 

Hamil.   

1.6 Metode Penelitian  

Metode penelitian merupakan serangkaian prosedur berupa cara yang 

digunakan untuk memecahakan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif. penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar 

dan individu secara holistik (utuh). Penelitian ini dilakukan dengan metode 

kualitatif agar diperoleh data secara alamiah atau natural dan komperhensif yang 

sesuai dengan latar dan data yang diperoleh tidak merupakan hasil rekayasa atau 

manipulasi karena tidak ada unsur atau variabel lain yang mengontrol.  

1.6.1  Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, 

pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif 

mempelajarai masalah-masalah dalam masyarakat serta tatacara yang berlaku 

dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, 

kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang 

sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam metode 
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deskriptif, peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu 

sehingga merupakan suatu setudi komparatif. Adakalanya peneliti mengadakan 

klasifikasi, serta penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan 

suatu setandar atau suatu norma tertentu sehingga banyak ahli menamakan 

metode deskriptif ini dengan nama survei normatif (normative survey).17 

Penelitian ini menggambarkan bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Penajam 

Paser Utara Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.  

1.6.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah : 

a. Hal ini untuk memperoleh sumber data primer yang di gunakan tehnik seperti 

obserpasi, dokumentasi. Adapun peneliti mewawancarai narasumber sebagai 

data primer yaitu : sumber data primer, didapatkan dari penelitian di lapangan 

secara langsung dan pihak yang bener-benar sersangkutan dengan 

penyelenggara pelayanan kesehatan Ibu hamil di Kabupaten Penajam Paser 

Utara. 

b. Sumber data sekunder, diperoleh dengan teknik dokumentasi dan 

kepustakaan. Hal ini dapat di lakukan dengan cara mencari serta 

mengumpulkan data melalui informasi secara tertulis atau berdasarkan 

gambar- gambar yang berhubungan dengan fakta dan kondisi dilapanga  

tentang peran Peran Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam 

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 

                                                             
17Metode penelitian deskrip di  http://addhintheas.blogspot.co.id/2013/04/metode-penelitian-

deskriptif.html diaksestanggal 06 desember 2016 
 
 



18 
 

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik  

a. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewer) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. Dalam penelitian ini, proses wawancara dilakukan secara 

formal dan informal dengan cara tanya jawab dengan terlebih dahulu 

membuat kerangka garis besar pokok-pokok yang akan ditanyakan dalam 

proses wawancara tersebut, serta dilakukan dalam waktu dan kondisi yang 

dianggap paling tepat guna mendapatkan informasi tentang peran pemerintah 

kabupaten Penajam Paser Utara dalam meningkat pelayanan kesehatan ibu 

hamil dan melahirkan. Wawancara terstruktur, pada wawancara ini digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah 

mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dalam 

prakteknya selain membawa instrument sebagai pedoman wawancara, maka 

pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, 

gambar, brosur dan material lain yang dapat membantu dalam wawancara. 

Wawancara tidak terstruktur, wawancara tidak terstruktur maksudnya adalah 

wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman 
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wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya.18 

b. Observasi 

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang 

(tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, 

dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan 

gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk 

membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan 

pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap 

pengukuran tersebut. 

Observasi partisipasi (participant observation) adalah metode 

pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian 

melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer atau peneliti benar-

benar terlibat dalam keseharian responden. Observasi tidak berstruktur adalah 

observasi yang dilakukan tanpa menggunakan guide observasi. Pada 

observasi ini peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya 

pengamatannya dalam mengamati suatu objek. Observasi kelompok adalah 

observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa 

objek sekaligus. 

c. Dokumentasi  

                                                             
18Penelitian kuantitaif di https://fitwiethayalisyi.wordpress.com /penelitian-kualitatif-metode-

pengumpulan-data/ diakses tanggal 07 Desember 2016 
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Dokumentasi adalah sesuatu yang tertulis , tercetak atau terekam yang 

dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan. Dalam penelitian ini 

dokumentasi dilakukan dengan cara menggunakan dokumen, arsip dan foto 

sebagai bukti atau keterangan yang dianggap penting dalam memberikan 

informasi tentang Peran Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam 

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil. 

1.6.4  Subyek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian 

deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik penentuan sampeluntuk 

mendapatkan informasi dari subjek penelitian. Subjek penelitian dalam hal ini 

adalah orang yang dianggap dapat memberikan informasi tentang Peran 

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Meningkatkan Kualitas 

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil. 

Adapun kriteria pemilihan subjek penelitian yang sesuai untuk penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Kabupaten penajam paser utara 

b. Dinas kesehatan 

c. RSUD ( Rumah Sakit Umum Daerah) 

1.6.5  Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian dilakukan untuk 

mendapatkan informasi dan data – data yang diperlukan untuk menunjang 

penelitian. 

Lokasi penelitian meliputi beberapa tempat seperti : 
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1. RSUD 

2. Lokasi terpencil seperti kampung baru dan sotek 

1.6.6  Teknik Analisis Data  

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

analisis data kualitatif analisis data kualitatif adalah salah satu cara yang di 

lakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah 

data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskan, mencari dan 

menemukan pola serta menemukan apa yang penting dan apa yang dapat 

dipelajari, untuk memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain. 

Dengan begitu dapat di kemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data 

kualitatif dapat dilakukan secara interaktif dan teknik analisa data yang di 

gunakan dalam penelitian ini mengacu pada analisa yang dikembangkan oleh 

Miles dan Huberman, adapun tahapan analisis data yang menggunakan model 

analisis interaktif ,19 yaitu: 
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Table 1.2 

Komponen dalam analisis data model interaktif 

 

           

           

           

           

           

 Sumber : Miles dan Huberman  dalam Imam Gunawan (2013:211) 

1. Pengumpulan Data  

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan dan meneleah seluruh data 

yang tersedia dari berbagai sumber seperti wawancara, pengamatan yang 

sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen 

resmi, gambar, foto, dan sebagainya. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data yaitu meragkum, meringkas atau mengambil beberapa 

kesimpulan dari data-data yang sudah kita dapatkan, dengan cara mencari 

fokus atau pokok permasalahan ternatang Peran Pemerintah Kabupaten 

Penajam Paser Utara Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan 

Ibu Hamil dengan demikian kita nantinya akan mendapatkan hasil 

                                                                                                                                                                       
19Pengertian pakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-analisis-data-kualitatif.html diakses 

tanggal 06 desember 2016 

Pengumpulan 
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Kesimpulan 
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penelitian yang valid. Dari penelitian tersebut nantinya akan dirangkum 

data - data yang sudah didapatkan baik data primer maupun data skunder. 

Dari objek kata tersebut Husserl berpendapat bahwa cara untuk 

menangkap Objek tersebut diperlukan dua macam reduksi guna 

menyingkirkan hal yang mengganggu dalam mencapai tahap keilmuan. 

Yaitu : 

a. Reduksi untuk menyingkirkan data yang subjektif untuk dapat 

menerima data – data yang objektif. 

b. Reduksi untuk menyingkirkan seluruh pengetahuan tentang objek yang 

dapat diproleh dari sumberlain dan semua teori dan hipotesis yang ada. 

3. Display Data  

Penyajian data atau display data merupakan langkah kedua setelah kita 

melakukan reduksi data dalam penelitian. Penyajian suatu data diikuti oleh 

proses mengumpulkan data - data yang saling berhungungan satu sama 

lain melalui wawancara. Dokumenasi dan pengamatan yang lebih 

mendalam. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat hasil reduksi data 

untuk dapat diolah lebih lanjut sehingg akan menghasilkan suatu 

kesimpulan terhadap Peran Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara 

Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil. Setelah 

data diperoleh baik secara tulisan maupun rekaman yang sudah reduksi 

harus didisplay secara tertentu untuk masing – masing pola, kategori, 

fokus atau tema yang hendak di pahami dan dimengerti lalu data kemudian 
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disajikan dalam bentuk deskriftif lalu kata - kata yang saling berhubungan 

dikelompokkan sehingga terbentuk kelompok data yang akan dapat 

disimpulkan  

4. Pengambilan Kesimpulan 

Langkah yang terakhir yaitu pengambilan kesimpulan. Setelah 

peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian, peneliti dapat 

mempelajari dan memahami kembali data – data dari hasil penelitian dapat 

di ambil kesimpulan dari data yang diproleh dilapangan. Isi kesimpulan 

tersebut menyatakan kredibilitas dari asumsi awal yang di tentukan oleh 

peneliti terhadap Peran Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara 

Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil. 
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