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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya diarahkan guna tercapainya 

kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, menyangkut 

fisik, mental, maupun sosial budaya dan ekonomi. Untuk mencapai derajat 

kesehatan yang optimal dilakukan berbagai upaya pelayanan kesehatan yang 

menyeluruh, terarah dan berkesinambungan
1
. Pemerintah bersama masyarakat 

bertanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap ibu memiliki akses terhadap 

pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, mulai dari hamil, pertolongan 

persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan 

bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi serta akses terhadap 

keluarga berencana.
2
Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki 

posisi penting dan strategis terutama dalam penurunan Angka Kematian Ibu 

(AKI) dan angka kesakitan dan kematian Bayi (AKB). Bidan memberikan 

pelayanan kebidanan yang berkesinambungan dan paripurna, berfokus pada aspek 

pencegahan, promosi dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan 

masyarakat bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk senantiasa siap 

melayani siapa saja yang membutuhkannya, kapan dan dimanapun dia berada. 

Untuk menjamin kualitas tersebut diperlukan suatu standar profesi sebagai acuan 

untuk melakukan segala tindakan dan asuhan yang diberikan dalam seluruh aspek 
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pengabdian profesinya kepada individu, keluarga dan masyarakat, baik dari aspek 

input, proses dan output.
3
 

Menurut Sujianti, bidan adalah “Seorang wanita yang telah mengikuti dan 

menyelesaikan pendidikan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian dengan 

persyaratan yang berlaku”
4
. Pendidikan kebidanan dimulai pada masa penjajahan 

Hindia Belanda pada tahun 1852, pada masa itu pendidikan dilaksanakan sesuai 

dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan pelayanan. Tuntutan akademik belum 

menjadi persyaratan dalam melaksanakan pendidikan namun setelah melihat 

besarnya tanggung jawab bidan maka pendidikan bidan sudah ditingkatkan 

melalui pendidikan tinggi.
5
 

Pendidikan merupakan hal penting bagi agenda pembangunan Pemerintah 

Indonesia.Negara Kesatuan  memiliki tujuan sebagaimana diamanatkan dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar  Tahun 1945 yaitu  

Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

 

Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari 

penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal   

31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara  tahun 1945. Disamping itu, dalam 

rangka menghadapi perkembangan dunia yang makin mengutamakan basis ilmu 

Pengetahuan, Pendidikan Tinggi diharapkan mampu menjalankan peran strategis 

dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. 
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Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Negara telah memberikan kerangka yang jelas kepada 

pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang sesuai dengan 

amanat Pasal   31 ayat (3) Undang-undang dasar Negara .Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal   1 Ayat (1) mengatur 

bahwa pendidikan adalah usaha  terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, etika, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

Pendidikan adalah bagian dari tiga dimensi yang membentuk Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), selain pendidikan ada dimensi kesehatan, dan 

ekonomi. Setiap dimensi, ada indikator masing-masing. Dalam dimensi kesehatan, 

indikatornya adalah angka harapan hidup masyarakat.
6
 Angka harapan hidup saat 

lahir masyarakat Indonesia pada 2015 mencapai angka 70,78 tahun atau naik 0,19 

persen dari dibanding pada 2014, yaitu 70,59 tahun. Selama periode 2010-2015, 

Indonesia berhasil meningkatkan angka harapan hidup saat lahir sebesar 0,97 

tahun.
7
 

Berdasarkan survei demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 

2012, angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi sebesar 359 per 100.000 

kelahiran hidup. Target global MDGs (Millenium development Goals) yang ke 

lima adalah menurunkan angka kematian ibu  (AKI) menjadi 102 per 100.00 
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kelahiran hidup pada tahun 2015.
8
 Penyebab kematian ibu yang utama adalah 

disebabkan karena perdarahan. Perdarahan salah satu penyebabnya adalah karena 

ibu bersalin tidak pada fasilitas pelayanan kesehatan, data survei demografi dan 

kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan 29.6 % ibu masih bersalin di rumah.
9
 

Survei pendahuluan yang dilakukan di salah satu Bidan Praktik Mandiri 

didapatkan data bahwa ada bidan praktik yang diduga melakukan praktik 

kebidanan tidak sesuai dengan kewenangan sehingga menyebabkan terjadinya 

kematian pada ibu hamil. Pertolongan persalinan dilakukan oleh bidan yang masih 

magang, sehingga bidan tersebut menyalahi aturan karena melimpahkan 

kewenangan pada calon bidan yang belum memiliki sertifikasi kompetensi. 

Pelayanan kebidanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem 

pelayanan kesehatan. Pelayanan kebidanan merupakan layanan yang diberikan 

oleh bidan sesuai kewenangan bidan yang diarahkan untuk mewujudkan 

kesejahteraan keluarga terutama ibu dan anak sehingga terwujud keluarga 

bahagia, sejahtera dan berkualitas
10

. Dalam sistem pelayanan kesehatan bidan 

sebagai tenaga professional terlatih mempunyai peranan dan strategi dalam 

menurunkan angka kematian ibu (AKI) serta angka kesakitan dan kematian bayi 

(AKB), melalui pemberian pelayanan kebidanan baik secara mandiri, kolaborasi 

ataupun rujukan
11

. 

Berdasarkan peraturan menteri kesehatan RI Nomor 28 tentang Izin dan 

Penyelenggaraan Praktek Bidan bahwa”  Standar pelayanan asuhan kebidanan 

sesuai dengan kewenangannnya terdiri dari pelayanan kesehatan ibu, pelayanan 
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kesehatan anak dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga 

berencana”. Sedangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No 

369/MENKES/SK/III/2007Pelayanan kebidanan berfokus pada upaya 

pencegahan, promosi kesehatan, pertolongan persalinan normal, deteksi 

komplikasi pada ibu dan anak, melaksanakan tindakan asuhan sesuai dengan 

kewenangan atau bantuan lain jika diperlukan, serta melaksanakan tindakan 

kegawat daruratan, Keputusan Menteri Kesehatan No 369/MENKES/SK/III/2007 

mengatur : 

Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki posisi 

penting dalam  pelayanan kesehatan. Bidan memberikan  pelayanan 

kesehatan yang berkesinambungan dan paripurna, berfokus pada aspek 

pencegahan, promosi dengan berlandaskan kemitraandan pemberdayaan 

masyarakat. 

 

Kewenangan khusus bidan dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang 

bidan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang 

Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan Pasal   23 : 

Kewenangan memberikan pelayanan berdasarkan penugasan dari pemerintah 

sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal   22huruf a, terdiri atas: 

a. kewenangan berdasarkan program pemerintah; dan 

b. kewenangankarena   tidak   adanya   tenaga kesehatan lain disuatu wilayah 

tempat Bidan bertugas. 

 

Pada Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, kewenangan bidan tidak hanya terkait 

dengan pertolongan asuhan kebidanan fisiologis tetapi kewenangan bidan juga 

mencakup asuhan kebidanan dengan komplikasi. Kewenangan normal merupakan 

kewenangan yang dimiliki oleh setiap bidan. Kewenangan bidan untuk 

menjalankan program pemerintah merupakan kewenangan khusus bagi bidan 

yang bekerja untuk pemerintah dalam mensukseskan program pemerintah. 
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Sedangkan kewenangan bidan yang tidak memiliki dokter pada daerah tertentu 

merupakan kewenangan pelimpahan bagi bidan namun kewenangan tersebut akan 

dicabut apabila di daerah tersebut sudah terdapat dokter. Bidan dalam 

menjalankan tugasnya harus memiliki pendidikan yang formal, mempunyai sistem 

pelayanan, kode etik dan etika kebidanan dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya secara professional, dalam hal initercantum padaPeraturan 

Menteri Kesehatan No 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik 

Bidan. 

Buleleng merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Bali yang memiliki 

wilayah terluas dibandingkan dengan Kabupaten lainnya. Kabupaten Buleleng 

juga menempati urutan pertama dalam hal angka kematian ibu (AKI) pada tahun 

2016. Antara tahun 2009-2013, tercatat 51 orang ibu meninggal di Kabupaten 

Buleleng.
12

Angka kematian yang tinggi sangat dipengaruhi oleh Kunjungan ibu 

hamil yang tidak sesuai dengan standar, jumlah kelahiran yang tinggi, komplikasi 

resiko tinggi yang belum ditangani sempurna dan pemenuhan tablet FE pada ibu 

hamil yang kurang.Kunjungan ibu hamil terdiri dari KI dan K4, KI adalah 

kunjungan pertama kali ibu hamil pada pelayanan kesehatan dan K4adalah 

kunjungan ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal sesuai standar paling 

sedikit sebanyak empat kali.
13

Berdasarkan survei pendahuluan kunjungan ibu 

hamil yang tidak terpenuhi karena masih adanya lokasi tempat bidan praktik jauh 

dari desa sehingga bidan kesulitan dalam menjangkau wilayah tersebut.Buleleng 
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memiliki cakupan K4 94.7 % yang belum mencapai target yang diharapkan yaitu 

95 %. Angka kematian yang tinggi dapat dipengaruhi juga oleh angka kelahiran 

yang tinggi yang disebabkan ketidak inginan pasangan suami istri untuk ber KB, 

cakupan KB sebesar 77.8 %, ini berarti cakupan KB belum mencapai target yang 

diharapkan yaitu 80 %. Cakupan penangan komplikasi resiko tinggi sebesar 65.8 

% yang seharusnya capaian targetnya adalah 100 %. Dan cakupan pemberian 

tablet Fe sebesar 92.95 % yang seharusnya adalah 100 %
14

. Dengan data diatas 

menunjukkan adanya pelayanan kebidanan yang tidak optimal sehingga angka 

kematian maternal di Kabupaten Buleleng masih tinggi, oleh sebab itu pelayanan 

kebidanan perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah.  

Pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 

Kabupaten Buleleng Pasal   18 mengatur bahwa “ Urusan wajib pemerintah 

daerah Kabupaten/Kota adalah penanganan bidang kesehatan” dan untuk itu 

menteri melimpahkan wewenang kepada pemerintahan daerah untuk menangani 

daerah dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan mutu dan kualitas hidup 

masyarakat.  

Berdasarkan problematika diatas maka penulis tertarik untuk meneliti 

“Aspek Hukum Pelaksanaan Kewenangan dan Kompetensi Bidan Dalam 

Memenuhi Standar Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus Alumni pendidikan 

Kebidanan di Kabupaten Buleleng) ” 

B. Pembatasan Masalah 

Pada penelitian ini terfokus pada batas kewenangan bidan yang diatur dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan 
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Penyelenggaraan Praktik Bidan, Standar Kompetensi bidan yang tercantum 

dalam Kurikulum Pendidikan, standar pelayanan kesehatan yang berfokus pada 

standar pelayanan profesi bidan, peraturan yang diterbitkan Kementerian 

Kesehatan dan subjek penelitian ini adalah alumni yang lulus dari tahun 2014-

2016 dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Buleleng dan Akademi Kebidanan 

Provinsi Bali di wilayah kabupaten Buleleng Provinsi Bali. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan 

adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah pengaturan kewenangan, kompetensi bidan dan  standar 

pelayanan kesehatan yang harus dilaksanakan oleh bidan? 

b. Bagaimanakah Pelaksanaaan kewenangan dan kompetensi bidan dalam 

memenuhi standar pelayanan kesehatan di Kabupaten Buleleng? 

c. Bagaimanakah Hambatan dalam Pelaksanaaan kewenangan dan 

kompetensi bidan dalam memenuhi standar pelayanan kesehatan di 

Kabupaten Buleleng? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Proposal penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan 

tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Tujuan Umum 
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Melakukan kajian pelaksanaan kewenangan dan kompetensi bidan dalam 

memenuhi standar pelayanan kesehatan khususnya dalam bidang pelayanan 

kebidanan di Kabupaten Buleleng 

b. Tujuan Khusus 

1) Mendapatkan gambaran beserta analisisnya bagaimana 

kewenangan,kompetensi bidan dan standar pelayanan kesehatan. 

2) Mendapatkan gambaran beserta analisisnya bagaimana pelaksanaan 

kewenangan dan kompetensi bidan dalam memenuhi standar pelayanan 

kesehatan di Kabupaten Buleleng. 

3) Mendapatkan gambaran beserta analisisnyahambatan dalam pelaksanaan 

kewenangan dan kompetensi bidan dalam memenuhi standar pelayanan 

kesehatan di Kabupaten Buleleng. 

 

E. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu hukum 

dengan objek kesehatan khususnya tentang pelayanan kesehatan. 

 

b. Manfaat Praktis 

1) Peneliti 

Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam meraih gelar S-2 Magister 

Ilmu Hukum Konsentrasi Kesehatan. 

2) Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng 
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a) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan 

untuk pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berkaitan pelaksanaan 

kewenangan, kompetensi bidan dalam memenuhi standar pelayanan 

kebidanan.. 

b) Diharapkan penelitian ini dapat sebagai acuan dalam menjalankan 

program pemerintah khususnya dalam pelayanan kebidanan. 

 

3) Organisasi Profesi Bidan 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada IBI (Ikatan 

Bidan Indonesia) dalam menyusun kebijakan internal mengenai 

pelaksanaan kewenangan, kompetensi bidan dalam memenuhi standar 

pelayanan kebidanan. 

 

4) Lembaga pendidikan kebidanan 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk 

memperbaiki kurikulum pendidikan kebidanan pada umumnya termasuk 

di Kabupaten Buleleng. 

 

5) Masyarakat   

Diharapkan penelitian  ini dapat menjadi bahan informasi untuk 

masyarakat terkait kewenangan, kompetensi bidan dan  standar pelayanan 

kesehatan. 
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F. Hipotesa 

Kesesuaian antara pengaturan dan pelaksanaan kewenangan, kompetensi 

bidan dengan standar pelayanan kesehatan di Wilayah Kerja Kabupaten 

Buleleng. 
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Kerangka Pikir  

1. Kerangka Konsep 
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G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memecahkan suatu masalah 

yang ada guna menentukan, menemukan, mengembangkan, atau menguji 

kebenaran suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, menyusun serta 

menginterpretasikan kata-kata yang sesuai dengan pedoman dan aturan yang 

berlaku untuk suatu karya ilmiah.
15

 Oleh karena itu, metodologi penelitian sangat 

penting dan menentukan dalam suatu penelitian karena kualitas dari hasil 

penelitian tersebut sangat ditentukan oleh ketetapan metode penelitian yang 

dipergunakan. Metode dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut 

 

1. Metode Pendekatan 

 “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan 

pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisanya”
16

. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. 

Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pemakaian pendekatan ilmu sosial untuk 

memahami dan menganalisa hukum sebagai gejala secara faktual.
17

 Dengan 

metode ini akan dibahas aspek yuridis dan sekaligus membahas aspek-aspek 

sosial yang melingkupi gejala hukum tertentu.
18

 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan yuridis sosiologi. Pendekatan yuridis sosiologi merupakan teknik 

                                                           
15

 Widanti, Paulus Hadi Suparto, Bambang Shofari, Petrus Soeryowinoto, 2009, Petunjuk 

Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, Semarang : Magister Hukum Kesehatan Universitas 

Katolik Soegijapranata 
16

 Zainudin Ali, 2009Metode Penelitian Hukum, hlm 24 
17

 Lutfi Efendi, Op.Cit, hlm 48. 
18

 Roni Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, 

Jakarta:GhaliaIndonesia, hlm 34. 
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menemukan hukum mana yang diterapkan terhadap serangkaian fakta atau kondisi 

dengan berpegang pada indikator-indikator (unsur-unsur) dalam aturan-aturan 

hukum sekaligus juga membahas aspek-aspek sosial yang melingkupi gejala 

hukum tertentu.
19

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis untuk meggambarkan serta 

menganilisis pelaksanaan kewenangan dan kompetensi bidan alumni mahasiswa 

kebidanan di kabupaten Buleleng. Pendekatan ini akan membahas aspek hukum 

pelaksanaan kewenangan dan kompetensi bidan dalam memenuhi standar 

pelayanan, karena pelayanan kesehatan yang baik akan mempengaruhi derajat 

kesehatan ibu dan anak 

 

2. SpesifikasiPenelitian 

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitik.
20

 

Deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang membuat deskripsi atau 

gambaran mengenai masalah hukum tertentu di masyarakat yang sifatnya masih 

melakukan inventarisasi hukum positif dan mengklarifikasi hukum positif itu 

menjadi berbagai kategori hukum.
21

 

Pada penelitian ini menggambarkan serta menganalisis pengaturan 

kewenangan dan kompetensi bidan dalam memenuhi standar pelayanan kesehatan, 

pelaksanaan kewenangan dan kompetensi bidan dalam memenuhi standar 

pelayanan kesehatan dengan menjabarkan sampel penelitian yaitu lulusan 

                                                           
19

Widanti, Paulus Hadi Suparto, Bambang Shofari, Petrus Soeryowinoto, 2009, Petunjuk 

Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, Semarang : Magister Hukum Kesehatan Universitas 

Katolik Soegijapranata hlm 7 
20

 Widanti, 2009, Paulus Hadi Suparto, Bambang Shofari, Petrus Soeryowinoto opcithlm 8 
21

 H. Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm15 
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pendidikan kebidanan yang sudah bekerja selama minimal 3 tahun berjumlah 30 

orang dan 30 orang mahasiswa kebidanan yang baru lulus dari pendidikan 

kebidanan. Gambaran pelaksanaan kewenangan dan kompetensi bidan yang 

diperoleh kemudian dianalisa untuk mencari hubungan dengan ketentuan yang 

ada. Analisa ini dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan 

hukum positif.Hasil penelitian ini  ditekankan pada pengaturan kewenangan dan 

kompetensi bidan serta objek penelitian ini yaitu mahasiswa lulusan pendidikan 

kebidanan, kemudian diuraikan secara konsisten, sistematis dan logis. 

Penelitian deskriptif analitis dilakukan dengan menganalisa data primer 

dan data sekunder secara kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur 

analisis statistic atau cara kuantifikasinya lainnya.
22

 

Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrument penelitian,analisa data bersifat 

kuantitatif dengan tujuan menguji hipotesis yang ditetapkan.
23

 

 

3. Gambaran Desain Penelitian  

Metode penelitian kuantitatif adalah metode yang digunakan dengan memilih 

sebagian kecil dari seluruh objek penelitian (populasi) atau yang biasa disebut 

                                                           
22

 Lexy Moleong, 2014, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosdakarya  

hlm 6 
23

 Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta,  

hlm 8 
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teknik sampling. Teknik sampling adalah prosedur yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan karateristik dari suatu populasi
24

 

Desain penelitian pada penelitian ini adalah kombinasi antara penelitian 

kualitatif yaitu berdasarkan pengaturan perundang-undangan tentang pelaksanaan 

kewenangan dan kompetensi bidan dan penelitian kuantitatif yaitu berdasarkan 

objek penelitian yaitu lulusan pendidikan kebidanan yang dijadikan sampel 

penelitian. 

 

4. Definisi Operational 

NO Variabel 
Definisi 

Operasional 

Alat ukur Hasil ukur Skala Ukur 

1 Kewenang

an Bidan  

Hak yang 

didapatkan bidan 

dalam 

menjalankan 

pelayanan 

kebidanan sesuai 

dengan 

pendidikan 

bidan dan di 

tempat praktek 

mencakup  

meliputi 

pelayanan 

kebidanan, 

pelayanan 

keluarga 

berencana dan 

pelayanan 

kesehatan 

masyarakat 

Kuesioner ≥ 76-100 

%=Baik 

56-75  %= 

Cukup 

≤56%=Kura

ng 

(Nursalam, 

2008)  

Ordinal 

2 Kompetens

i Bidan 

pengetahuan, 

keterampilan 

Kuesioner 76-100 

%=Baik 

ordinal 

                                                           
24

H. Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 98 
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dan perilaku 

yang harus 

dimiliki oleh 

bidan dalam 

melaksanakan 

praktek 

kebidanan secara 

aman dan 

bertanggung 

jawab pada 

berbagai tatanan 

pelayanan 

kesehatan sesuai 

dengan 

pendidikan 

bidan dan di 

tempat praktek 

56-75  %= 

Cukup 

≤56%=Kura

ng 

(Nursalam, 

2008)  

3 Standar 

Pelayanan 

Kesehatan 

seluruh tugas 

yang menjadi 

tanggung jawab 

praktik profesi 

bidan dalam 

sistem pelayanan 

kesehatan yang 

bertujuan 

meningkatkan 

kesehatan lbu 

dan anak dalam 

rangka 

mewujudkan 

kesehatan 

keluarga dan 

masyarakat 

SOP - - 

 

5. Jenis Data 

Jenis pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui 
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sumbernya, baik wawancara maupun menggunakan kuisioner,
25

kuisioner pada 

sampel penelitian yaitu lulusan pendidikan kebidanan di Kabupaten Buleleng 

Bali, data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian 

dalam bentuk laporan, data sekunder dapat dibagi menjadi tiga yaitu bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan tersier
26

. Bahan hukum primer adalah bahan 

hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif), bahan hukum primer terdiri atas 

peraturan perundang-undangan
27

 . 

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang 

merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku 

teks yang membicarakan permaslahan hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal 

hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim
28

. Bahan hukum primer adalah 

bahan hukum yang terdapat dalam suatu aturan hukum atau teks otoritatif, seperti 

peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang dipakai dalam 

penelitian ini yaitu:  

a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 

c. Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah 

d. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan 

Minimal 

                                                           
25

 Zainudin ali, Metode Penelitian Hukum,2009, hlm 106 
26

Ibid, hal 106 
27

ibid, hlm 50 
28

Ibid, hlm54 
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f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin 

Penyelenggaraan praktik Bidan. 

g. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Kesehatan 

h. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369 Tahun 2007 Tentang Standar 

Profesi Bidan. 

Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang berupa dokumen 

tidak resmi.
29

 Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah:  

a. Kepustakaan yang berkaitan dengan pelaksanaankewenangan dan kompetensi 

bidan 

b. Kepustakaan yang berkaitan dengan standar pelayanan kesehatan 

c. Kepustakaan yang berhubungan dengan pendidikan kebidanan 

d. Kepustakaan yang berkaitan dengan hukum kesehatan. 

e. Kepustakaan ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian, jurnal ilmiah, 

dan materi seminar. 

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi 

tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus kedokteran, 

koran dan data print out internet.
30

 

 

6. Metode Pengumpulan Data 

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, metode pengumpulan data terdiri dari 

studi kepustakaan, pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan 

                                                           
29

Ibid, hal. 54. 
30

 Suharsimi Arikunto, 1995, Prosedur Penelitian dari Teori ke Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 

hal.236. 
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penggunaan daftar pertanyaan (kuisioner).
31

 Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Studi Kepustakaan 

 Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan dan mempelajari, serta 

memahami data, teori-teori atau pendapat yang berhubungan dengan pokok 

permasalahan. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan disebut data 

sekunder. 

b. Studi Lapangan 

 Studi lapangan merupakan cara untuk memperoleh data primer, yakni 

mengumpulkan data secara langsung dari pihak-pihak terkait penelitian ini. 

Studi lapangan dilakukan di Kabupaten Buleleng, Data akan dikumpulkan 

melalui wawancara mendalam dengan pertanyaan terbuka kepada responden 

dan narasumber. 

 

7. Metode Sampling 

Metode sampling digunakan dalam pengumpulan data. Teknik sampling 

adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang 

akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang 

digunakan, teknik sampling terdiri dari Probability sampling dan Non Probability 

sampling.
32

 

Jenis metode non-probability sampling antara lain metode accidental 

sampling, quota sampling, purposive sampling dan snowball sampling. Metode 

                                                           
31

 Ronny Hanitijo Soemitro, Op.Cithlm 12. 
32

 Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan R&D,Bandung : Alfabeta,  

hlm 81 
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sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non-probability 

sampling,  yaitu purposive sampling.  Purposive samplingadalah teknik 

pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai engan 

tujuan peneliti. Sampel penelitian ini adalah bidan lulusan program studi 

kebidanan di Kabupaten Buleleng.  

Berdasarkan uraian tersebut, sampel yang menjadi responden dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Bidan yang baru lulus dari  institusi pendidikan kesehatan di Kabupaten 

Buleleng sebanyak 30 orang. 

b. Bidan lulusan dari  institusi pendidikan kesehatan di Kabupaten Buleleng 

yang sudah bekerja minimal 3 tahun sebanyak 30 orang. 

a. Kepala Puskesmas dari Kepala BPM Sawan I, Sawan II, Sangsit dan 

Kubutambahan , Kepala bagian pelayanan dan bidan senior tempat bidan 

lulusan institusi pendidikan kesehatan di Kabupaten Buleleng bekerja 

kesehatan di Kabupaten Buleleng. 

Narasumber yang memberikan informasi untuk penelitian ini yaitu: 

b. Kepala Dinas Kabupaten Buleleng 

c. Pengurus cabang IBI Kabupaten Buleleng 

d. Kepala Bagian Keperawatan RSUD Kabupaten Buleleng 

e. Kepala Bagian Keperawatan Kertha Usadha 

f. Kepala BPM Sawan I, Sawan II, Sangsit dan Kubutambahan  

 

8. Metode Analisa Data 

a. Pengolahan Data 
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Setelah semua data dikumpulkan, maka dilakukan pengolahan data dengan 

cara mengelompokkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 

responden. Pengolahan data sesuai dengan batas ruang lingkup masalahnya 

sehingga mempermudah analisis data yang akan disajikan sebagai hasil penelitian. 

b. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan 

kuantitatif. Data kualitatif  yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara 

sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan dari masalah 

yang dibahas. Metode ini berdasarkan teori hukum dan asas hukum. Metode 

analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menganalisa hasil wawancara dari 

responden dan narasumber kemudian dihubungkan dengan standar pelayanan 

kesehatan. Setelah analisis data selesai, maka hasil analisis data tersebut akan 

disajikan secara deskriptif. Dari hasil tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang 

merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 

Data kuantitatif dikumpulkan melalui wawancara terstruktur kepada 

kepala rumah sakit dan bidan tempat lulusan institusi pendidikan kesehatan di 

Kabupaten Buleleng untuk data kewenangan dan menggunakan Kuisioner untuk 

mendapatkan data kompetensi. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya
33

. Setelah analisis antara data di lapangan 

dengan kepustakaan kemudian dilakukanperhitungan hasil kuesioner agar hasil 

analisis dapat teruji. Apabila data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan 

data, disajikan dan dianalisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji 
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statistik. Untuk  menilai variabel X dan variabel Y, maka analisis yang digunakan 

berdasarkan rata-rata (mean) dari masing-masing variabel. Nilai rata-rata (mean) 

ini diperoleh dengan menjumlahkan data keseluruhan dalam setiap variabel, 

kemudian dibagi dengan jumlah responden. Untuk rumus rata-rata digunakan 

sebagai berikut:   

Untuk Variabel Y 

�� =∑ �� 

� 
 

Untuk Variabel X 

�� =∑ �� 

� 
Keterangan: 

Me = Rata-rata 

SXi = Jumlah nilai X ke-i sampai ke-n 

SYi = Jumlah nilai Y ke-i sampai ke-n 

n = Jumlah responden yang akan dirata-rata
34

 

 

H. Rencana Penyajian Tesis 

Sistematika penulisan hasil penelitian ini dibagi dalam empat BAB, dengan 

sistematika sebagai berikut:  

BAB I merupakan Pendahuluan, akan diuraikan suatu kerangka pemikiran yang 

akan menjadi landasan-landasan atau acuan pelaksanaan penelitian, yaitu: hal-hal 

yang berkenaan dengan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

                                                           
34
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penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, metode 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II akan diuraikan mengenai teori-teori, kajian pustaka serta peraturan 

perundangan yang mendukung penelitian sebagai dasar untuk menganalisa 

masalah yang dibahas. Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang menguraikan 

tentang kewenangan bidan, kompetensi bidan, standar pelayanan kesehatan serta 

istitusi pendidikan kebidanan. 

BAB III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai 

dengan permasalahan yang telah dirumuskan, antara lain berisikan ketentuan 

peraturan kewenangan dan kompetensi bidan dalam memenuhi standar pelayanan 

kesehatan, pelaksanaan kewenangan dan kompetensi bidan dalam memenuhi 

standar pelayanan kesehatan serta hambatan-hambatan berkaitan pelaksanaan 

kewenangan dan kompetensi bidan dalam memenuhi standar pelayanan kesehatan 

di Kabupaten Buleleng. 

BAB IV merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan yang 

dilakukan, yang selanjutnya akan diberikan saran-saran dapat menjadi bahan 

pertimbangan dan sumbangan bagi Pemerintah maupun IBI dalam meningkatkan 

pelaksanaan kewenangan dan kompetensi bidan dalam memenuhi standar  layanan 

kesehatan di Kabupaten Buleleng. 


