
A. Perumusan Masalah 

Masih tingginya angka kematian ibu menunjukkan akses dan kualitas pada 

pelaksanaan rujukan dalam penanganan komplikasi persalinan masih belum sesuai dengan 

prinsip rujukan ibu bersalin dengan komplikasi persalinan. 

Penanganan komplikasi/kegawatdaruratan obstetri serta pelaksanaan rujukan 

persalinan komplikasi yang sesuai prinsip dasar pelayanan rujukan belum optimal. Salah satu 

kelemahannya adalah pelaksanaan rujukan yang kurang cepat dan tepat. Pada saat dirujukan 

seringkali ibu bersalin tidak didampingi oleh pertugas kesehatan (bidan), keluarga masih sering 

kebingungan bagaimana memperoleh transportasi untuk merujuk, bidan sering lupa 

menyertakan surat rujukan dan partograf. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan kondisi ibu 

bersalin pada waktu tiba di rumah sakit dalam keadaan kritis, sehingga penyelamatan jiwa ibu 

semakin sulit dilakukan, dan pertolongan persalinan harus dilakukan dengan tindakan 

konservatif yaitu persalinan dengan sectio caesaea. 

 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka pertanyaan penelitian yang muncul adalah 

“Bagaimana pelaksanaan rujukan ibu bersalin dengan komplikasi persalinan oleh bidan desa di 

Puskesmas Sukorejo Wilayah  Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan?” 

 

 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  



Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mejelaskan pelaksanaan rujukan ibu 

bersalin dengan komplikasi oleh bidan desa di Puskesmas Sukorejo wilayah Kabupaten 

Pasuruan. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk menjelaskan bagaimana perencanaan/persiapan dan tindakan stabilisasi pasien 

dalam pelaksanaan rujukan komplikasi pesalinan oleh bidan desa di Puskesmas 

Sukorejo wilayah Kabupaten Pasuruan. 

b. Untuk menjelaskan bagaimana ketersediaan, tatacara memperoleh transportasi dalam 

pelaksanaan rujukan komplikasi pesalinan oleh bidan desa di Puskesmas Sukorejo 

wilayah Kabupaten Pasuruan  

c. Untuk menjelaskan siapa tenaga kesehatan pendamping dalam pelaksanaan rujukan 

komplikasi pesalinan oleh bidan desa di Puskesmas Sukorejo wilayah Kabupaten 

Pasuruan 

d. Untuk menjelaskan apa saja yang disertakan dalam dokumentasi rujukan dalam 

pelaksanaan rujukan komplikasi pesalinan oleh  bidan desa di Puskesmas Sukorejo 

wilayah Kabupaten Pasuruan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Bagi MIKM 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi dan kerangka berfikir 

bagi penelitian selanjutnya dan untuk 


