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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Memiliki keturunan merupakan harapan dari setiap pasangan sehingga memiliki 

seorang anak adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh sebuah keluarga. Baik 

keluarga maupun ibu yang mengandung akan mengalami kecemasan ketika akan 

melewati proses persalinan. Karena tidak semua proses persalinan dapat berjalan dengan 

lancar.  

Banyaknya kasus kematian saat proses persalinan menjadi hal yang sangat 

memprihatinkan dimana seharusnya persalinan menjadi peristiwa yang membahagiakan. 

Sebuah persalinan dapat menjadi membahayakan dan mengancam keselamatan ibu 

maupun janinnya sehingga memerlukan pengawasan, pertolongan dan pelayanan fasilitas 

yang memadai.  

Angka Kematian merupakan indikator penting dalam menilai tingkat derajat 

kesehatan masyarakat tidak hanya di suatu daerah tetapi juga pada suatu Negara. Salah 

satu kematian yang banyak terjadi adalah kematian ibu. Dibandingkan dengan negara-

negara ASEAN lainnya, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia termasuk tinggi, yaitu 
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sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup, menurut data SKDI 2007 (Dinkes Kabupaten 

Gianyar, 2014). 

Di Bali sendiri, dari data yang diperoleh AKI pada tahun 2004 sampai 2013 sangat 

fluktuatif dan tahun 2013 berada pada angka 72,1 per 100.000 kelahiran hidup. Terjadi 

penurunan capaian AKI dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai angka 89,6 per 

100.000 kelahiran hidup. Capaian AKI di Bali pada tahun 2013 jauh lebih rendah jika 

dibandingkan dengan target MDGs tahun 2015 sebesar 102 per 100.00 kelahiran hidup 

dan jauh lebih rendah dibandingkan target nasional tahun 2010 yaitu sebesar 110 per 

100.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukan bahwa program kesehatan ibu dan anak 

sudah tepat sasaran. Akan tetapi tetap perlu diperhatikan dengan baik karena dalam 3 

tahun terakhir AKI terus mengalami peningkatan dan baru pada tahun 2013 ini 

mengalami penurunan (Dinkes Provinsi Bali, 2014).  

Kesehatan ibu yang buruk, perawatan selama kehamilan yang tidak rutin, penanganan 

selama persalinan yang tidak tepat dan tidak bersih serta perawatan neonatal yang tidak 

rutin dan lemahnya pemantauan kondisi ibu setelah bersalin sampai 42 hari (ibu nifas) 

menjadi penyebab utama meningkatnya angka kematian ibu. Bila ibu meninggal saat 

melahirkan, kesempatan hidup yang dimiliki bayi menjadi semakin kecil (Menkes RI, 

2012).  

Saat hamil seorang ibu sebaiknya memeriksakan kandungannya secara berkala kepada 

tenaga kesehatan seperti dokter, bidan atau tenaga para medis hal ini bertujuan untuk 

mengetahui sejak dini jika terjadi permasalahan terhadap kandungan sehingga ibu dapat 

dengan segera mendapat tindakan medis yang nantinya dapat membantu mengurangi 

angka kematian ibu. Masih adanya pola pikir ibu yang menganggap hamil dan melahirkan 

adalah proses alami sehingga tidak membutuhkan pemeriksaan secara rutin ini lah yang 

menyebabkan ibu sering mengalami keterlambatan dalam mendapatkan tindakan medis.  

Resiko saat bersalin sangatlah tinggi terutama bila terdapat masalah pada kandungan 

sehingga sebaiknya ibu hamil melakukan persalinan di tempat pelayanan kesehatan yang 

memadai. Sering kali jauhnya rumah sakit atau pelayanan medis lainnya  menjadi kendala 

bagi pasien khususnya ibu hamil untuk memeriksakan kandungan. Selain rumah sakit, 

klinik merupakan salah satu alternatif pelayanan kesehatan yang dapat digunakan dengan 

fasilitas kesehatan yang memadai. Tersedianya klinik khususnya bagi ibu hamil akan 

membantu dalam mempermudah ibu dalam memeriksakan kesehatan ibu dan janin.  

Periode persalinan merupakan salah satu periode yang berkontribusi besar terhadap 

AKI. Kematian saat bersalin dan 1 minggu pertama diperkirakan 60% dari seluruh 
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kematian ibu. Sedangkan dalam terget MDGs, salah satu upaya yang harus dilakukan 

untuk meningkatkan kesehatan ibu adalah menurunkan angka kematian ibu menjadi 102 

per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 dari 425 per 100.000 kelahiran hidup pada 

tahun 1992, serta meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan menjadi 

90% pada tahun 2015 dari 40,7% pada tahun 1992 (Dinkes Kabupaten Gianyar, 2014).   

Menurut Dinas Kesehatan Provinsi Bali tahun 2014, cakupan pertolongan persalinan 

oleh tenaga kesehatan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali menunjukan bahwa Kabupaten 

Denpasar merupakan kabupaten dengan pencapaian tertinggi sebesar 100%.  Sedangkan 

Kabupaten Gianyar merupakan kabupaten dengan pencapaian terendah sebesar 93,4 %. 

Gianyar merupakan salah satu kabupaten di Bali yang terdiri dari beberapa 

kecamatan, antara lain kecamatan Sukawati, Gianyar, Blahbatuh, Ubud, Tegallalang, 

Tampaksiring dan Payangan. Cakupan persalinan yang di tolong oleh tenaga kesehatan 

sejak tahun 2008 sampai tahun 2013 di Kabupaten Gianyar cenderung menurun. Pada 

tahun 2011 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan mencapai 89,73%, 

akan tetapi meningkat lagi menjadi 94,7% pada tahun 2012, untuk tahun 2013 mengalami 

penurunan  menjadi 93,36 (Dinkes Kabupaten Gianyar, 2014). 

Selain rendahnya cakupan persalinan di Kabupaten Gianyar, dari hasil survey dan 

juga data capaian program, AKI di provinsi Bali telah menunjukan penurunan dari waktu 

ke waktu, sedangkan untuk Kabupaten Gianyar masih berfluktuatif, yang walaupun untuk 

tahun 2011 dan 2012 terjadi penurunan, namun tahun 2013 terjadi kenaikan mencapai 

93,0 per 100.000 kelahiran hidup (Dinkes Kabupaten Gianyar, 2014).   

Oleh karena itu, merancang Klinik Bersalin di Gianyar dirasa sesuai melihat masih 

kurangnya pelayanan persalinan bagi ibu oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Gianyar 

yang dapat berpengaruh terhadap naiknya AKI di Kabupaten Gianyar. Dengan merancang 

klinik bersalin ini diharapkan dapat membantu mewadahi dan memberikan pelayanan 

kesehatan bagi ibu hamil untuk masyarakat Gianyar sehingga mampu mengurangi angka 

kematian ibu saat persalinan. Selain itu, ibu yang sedang mengandung maupun tidak, 

serta ibu yang mengalami keluhan seputar kehamilan memiliki karakter yang berbeda, 

sehingga perlu pelayanan khusus untuk para ibu dibidang kesehatan sehingga dalam 

perkembangan jaman saat ini, pelayanan maupun fasilitas bagi ibu hamil sangat 

diharapkan keberadaannya.   
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Fasilitas apa saja yang dibutuhkan pada Klinik Bersalin di Gianyar ?  

2. Bagaimana persyaratan dan kebutuhan ruang pada Klinik Bersalin di Gianyar ? 

3. Apa tema yang akan diterapkan pada Klinik Bersalin di Gianyar ? 

4. Bagaimana konsep perencanaan dan perancangan yang akan diterapkan pada Klinik 

Bersalin di Gianyar ?  

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penulisan Klinik Bersalin di Gianyar adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan spesifikasi umum dan spesifikasi  khusus pada Klinik Bersalin di 

Gianyar. 

2. Menentukan tema yang akan diterapkan dalam Klinik Bersalin di Gianyar. 

3. Menentukan konsep perencanaan dan perancangan yang akan diterapkan pada Klinik 

Bersalin di Gianyar. 

 

Tujuan dari perancangan Klinik Bersalin di Gianyar adalah sebagai berikut : 

1. Menyediakan tempat pelayanan kesehatan yang nyaman bagi ibu hamil. 

2. Memberikan fasilitas bagi ibu yang akan bersalin dan pasca persalinan. 

3. Membantu pemerintah dalam upaya menekan angka kematian ibu. 

4. Meningkatkan kesehatan di Kabupaten Gianyar khususnya kesehatan ibu. 

 

1.4 Metode Perancangan 

Metode perancangan yang digunakan dalam merancangan proyek Klinik Bersalin di 

Gianyar ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data berdasarkan sumbernya dapat dibagi menjadi dua jenis, 

yaitu : 

a. Data Primer, data yang langsung diperoleh secara langsung dari sumber terkait. 

Data ini dapat dilakukan dengan wawancara dan pengamatan secara langsung, 

yaitu observasi mengenai klinik maupun objek sejenis. Pengamatan dilakukan di 

Klinik Bumi Sehat, Klinik Teni dan Klinik Bunda Setia. 
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b. Data Sekunder, data ini dapat diperoleh dari berbagai literature, peraturan terkait 

klinik bersalin maupun media internet untuk menambahkan pemahanan dan 

informasi terkait klinik bersalin 

2. Teknik Analisis Data 

Data-data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk mendapatkan suatu konsep yang 

akan digunakan dalam perancangan Klinik Bersalin di Gianyar. Teknik analisa yang 

dapat digunakan adalah teknik analisa kualitatif dan kuantitatif.  

a. Teknik Analisa Kualitatif, menganalisa data dengan cara mendeskripsikan data 

dan membuat diagramatik.  

b. Teknik Analisa Kuantitatif, menganalisa data dengan perhitungan matematis. 

3. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Induktif, dengan melihat masalah dari yang bersifat umum ke khusus, seperti 

pada tahapan pencarian data yang berkaitan dengan Klinik Bersalin di Gianyar. 

b. Deduktif, dengan melihat masalah dari yang bersifat khusus ke umum, seperti 

pada pembuatan konsep perancangan bangunan. 

 

 

 

 

 


