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Rekomendasi Meningkatkan Persalinan ke Fasilitas Kesehatan di Wilayah Kerja 
Puskesmas Jrangoan Kabupaten Sampang

Recommendations to Improve Maternity Health Facility in the Work Area District Health 
Center Jrangoan Sampang
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ABSTRACT

Based on the preliminary results of the survey found that the number of births attended by health personnel as much 
as 511 deliveries (84.3%) and the remaining 70 deliveries (15.7%) attended by non-health personnel. While the number 
of deliveries by health workers in health facilities as much as 262 deliveries (51.27%) and the remaining 249 deliveries 
(48.78%) in the non-maternity health facilities. The purpose of this research is to improve delivery to health facilities. 
The study was a cross sectional analytic approach. The study population was all pregnant women at health centers 
Jrangoan. Sampling in total third trimester pregnant women and postpartum mothers with the number of 51 people. The 
results showed that the attitude toward behavioral, wiki behavioral norms, and perceived control significantly influence 
intention to maternity health facilities with a value of p <0.05. These three factors are attitude towards behavioral factors 
have the most powerful influence with great value b = 0.800. Meanwhile, perceived behavioral control and intention to 
maternity health facility significantly affect the behavior of labor to health facilities with p <0.05. While the factors that 
most strongly influence behavioran control is perceived to influence the value of b = 0.631. The recommendations given 
are to raise public awareness that labor to health facilities provides many benefits and advantages, especially from the 
aspect of safety, convenience and comfort during labor and access to health facilities closer to the people by increasing 
the number of health workers in the villages.
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PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya 
merupakan penyelenggaraan upaya kesehatan untuk 
mencapai kemampuan hidup sehat secara mandiri 
dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat 
yang optimal, peningkatan kualitas sumber daya manusia 
dan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan 
(Depkes, 2009). Dalam upaya pemerataan jangkauan 
pelayanan kesehatan yang dititikberatkan pada pelayanan 
kesehatan dasar yang dilaksanakan secara terpadu melalui 
Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, Posyandu 
serta pelayanan rujukan melalui rumah sakit, pemerintah 
telah membangun Puskesmas dan jaringannya di seluruh 
Indonesia. Rata-rata setiap kecamatan mempunyai dua 
Puskesmas, setiap tiga desa mempunyai satu Puskesmas 
pembantu dan di setiap desa memiliki satu Polindes. 
Puskesmas telah melaksanakan kegiatan dengan hasil 
yang nyata, status kesehatan masyarakat semakin 
meningkat, ditandai dengan menurunnya angka kematian 
ibu, makin meningkatnya status gizi masyarakat dan umur 
harapan hidup (Depkes 2009).

Hingga saat ini Puskesmas belum sepenuhnya 
memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dikarenakan 
terbatasnya ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana 
kesehatan yang memadai terutama di Pukesmas 

Pembantu dan Polindes, serta terbatasnya ketersediaan 
tenaga kesehatan yang berkualitas terutama untuk 
pelayanan masyarakat di desa, sehingga menyebabkan 
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi 
(AKB) masih tinggi, yang salah satu penyebabnya adalah 
terlambat dalam memperoleh pelayanan persalinan di 
fasilitas kesehatan pada saat dalam keadaan emergensi 
yang dapat dicegah dengan melakukan persalinan yang 
ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan 
(Kemenkes, 2011).

Menurut hasil Riskesdas 2010, persalinan yang 
dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan 
baru mencapai 55,4% (Riskesdas, 2010). Sedangkan 
di Kabupaten Sampang 67,8% ibu bersalin ke fasilitas 
kesehatan. Keadaan ini masih kurang dari target Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) yang seharusnya yaitu 100% 
ibu bersalin ke fasilitas kesehatan yang ditetapkan dalam 
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/
Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Kesehatan di kabupaten/kota dan Kepmenkes RI nomor 
828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota. 

Puskesmas Jrangoan merupakan salah satu 
Puskesmas di Kabupaten Sampang yang tingkat 
pencapaian persalinan oleh tenaga kesehatan masih 
rendah, jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga 
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kesehatan sebanyak 511 persalinan (84,3%) dan sisanya 
sebanyak 70 persalinan (15,7%) ditolong oleh non tenaga 
kesehatan. Jumlah persalinan oleh tenaga kesehatan di 
fasilitas kesehatan sebanyak 262 persalinan (51,27%) 
dan sisanya 249 persalinan (48,73%) bersalin di non 
fasilitas kesehatan. Permasalahan tersebut menjadi 
landasan penelitian ini dilakukan. Adapun tujuan umum 
dari penelitian ini adalah menyusun rekomendasi untuk 
meningkatkan persalinan ke fasilitas kesehatan di wilayah 
kerja Puskesmas Jrangoan.

METODE PENELITIAN

Rancang bangun penelitian ini merupakan penelitian 
analitik dengan pendekatan cross sectional. Penelitian 
dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Jrangoan. 
Pengambilan data dilaksanakan selama empat minggu. 
Responden dalam penelitian ini semua ibu hamil di 
wilayah kerja Puskesmas Jrangoan Kabupaten Sampang. 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil 
di wilayah kerja Puskesmas Jrangoan Kabupaten 
Sampang. Jumlah populasi penelitian sebanyak 137 
orang. Sampel dalam penelitian ini merupakan bagian 
dari populasi. Pengambilan sampel di wilayah kerja 
Puskesmas Jrangoan adalah dengan cara total sampling, 
yaitu pengambilan sampel pada semua populasi sesuai 
dengan kriteria inklusi. Responden yang diambil adalah 
ibu hamil yang usia kehamilannya ≥ 28 minggu dan ibu 
nifas, yaitu berjumlah 51 orang. Kriteria inklusi responden 
penelitian ini adalah ibu hamil yang berada di wilayah 
kerja Puskesmas Jrangoan, ibu hamil yang kooperatif, ibu 
hamil yang dengan usia kehamilan ≥ 28 minggu, ibu yang 
masih dalam masa nifas (1–40 hari pascapersalinan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sikap (Attitude Toward Behavioral) Bersalin ke 
Fasilitas Kesehatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir separuh 
ibu hamil trimester III dan ibu nifas di Puskesmas Jrangoan 
memiliki sikap sangat setuju untuk bersalin ke fasilitas 
kesehatan. Sedangkan berdasarkan hasil uji regresi linear 
berganda didapatkan hasil keyakinan bersalin ke fasilitas 
kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
sikap bersalin ke fasilitas kesehatan dengan nilai p = 0,274 
sedangkan penilaian akibat bersalin ke fasilitas kesehatan 
berpengaruh secara signifikan terhadap sikap bersalin ke 
fasilitas kesehatan dengan nilai p = 0,001.

Hal ini menunjukkan bahwa ibu hamil trimester III 
dan ibu nifas cenderung bersalin ke fasilitas kesehatan 
dikarenakan mereka lebih menilai pada dampak yang 
akan didapatkan apabila bersalin ke fasilitas kesehatan, 
yaitu mereka akan mendapatkan keamanan, kenyamanan 
dan kemudahan dalam proses persalinan. Penilaian 
akibat bersalin ke fasilitas kesehatan terdiri dari tiga 
indikator, yaitu: keamanan, kenyamanan dan kemudahan 
dalam proses persalinan. Indikator yang paling berperan 
dalam memengaruhi penilaian akibat bersalin ke fasilitas 

kesehatan adalah pada indikator kenyamanan dalam 
proses persalinan. Dalam hal ini ibu hamil trimester III 
dan ibu bersalin menilai bahwa dirinya merasa nyaman 
bila bersalin ke fasilitas kesehatan dikarenakan lingkungan 
yang tenang, peralatan yang dibutuhkan sudah tersedia 
dengan lengkap di fasilitas kesehatan serta pelayanan 
yang maksimal dari bidan (bidan tidak meninggalkan ibu 
bersalin/ bidan mendampingi ibu bersalin)

Dalam teori perilaku beralasan (planned behaviour 
theory) sikap mencerminkan hasil evaluasi terhadap suatu 
perilaku yang bersifat positif atau negatif sehingga akan 
membentuk suatu keyakinan individu tentang perilaku 
tertentu (Ajzen, 1991). Menurut Mustikasari (2007) sikap 
adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. 
Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan 
mendukung atau memihak (favorable) maupun perasaan 
tidak mendukung atau tidak memihak (unfavorable) pada 
objek tersebut. Sikap mempunyai peran penting dalam 
menjelaskan perilaku seseorang dalam lingkungannya, 
walaupun masih banyak faktor lain yang memengaruhi 
perilaku, seperti stimulus, latar belakang individu, motivasi 
dan status pribadi. Secara timbal balik, faktor lingkungan 
juga memengaruhi sikap dan perilaku.

Menurut Azwar (2007), salah satu faktor yang dapat 
memengaruhi terbentuknya sikap seseorang adalah 
pengalaman pribadi yang meninggalkan kesan yang 
kuat. Adanya pengaruh sikap yang cenderung sangat 
setuju terhadap bersalin ke fasilitas kesehatan dibentuk 
oleh pengalaman dari ibu hamil trimester III dan ibu 
bersalin sebelumnya, sedangkan dalam hal ini bersalin 
ke fasilitas kesehatan bukan merupakan sesuatu yang 
baru, sehingga ibu hamil trimester III dan ibu bersalin yaitu 
hampir separuhnya ibu hamil trimester III dan ibu nifas 
memiliki paritas grandemultipara (melahirkan lebih dari  
3 kali). Sehingga berdasarkan pengalaman tersebut 
mereka sudah bisa membedakan antara bersalin ke fasilitas 
kesehatan dengan di rumah (non fasilitas kesehatan). 

Norma Subjektif (Subjective Norm) Bersalin ke 
Fasilitas Kesehatan

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa separuh 
responden di Puskesmas Jrangoan menganggap norma 
subjektif yang ada sangat berperan dalam mendukung 
masyarakat bersalin ke fasilitas kesehatan. Sedangkan 
berdasarkan hasil uji regresi linear ganda menunjukkan 
bahwa keyakinan normatif bersalin ke fasilitas kesehatan 
dan motivasi bersalin ke fasilitas kesehatan berpengaruh 
secara signifikan terhadap norma subjektif. Norma subjektif 
dibentuk oleh dua komponen, yaitu keyakinan normatif 
bersalin ke fasilitas kesehatan dan motivasi bersalin ke 
fasilitas kesehatan. Terdapat tiga aspek yang dinilai dalam 
hal ini, yaitu dukungan masyarakat, dukungan suami dan 
dukungan orang tua.

Komponen keyakinan normatif bersalin ke fasilitas 
kesehatan di Puskesmas Jrangoan menganggap 
bahwa bersalin ke fasilitas kesehatan bukan suatu 
keharusan dengan variatif jawaban yang berbeda-beda 
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dari responden. Aspek yang paling berpengaruh dalam 
hal ini adalah dukungan orang tua pada sub variabel 
keyakinan normatif dan dukungan masyarakat pada sub 
variabel motivasi bersalin ke fasilitas kesehatan. Hasil ini 
diartikan bahwa dalam memutuskan melaksanakan atau 
tidak melaksanakan persalinan ke fasilitas kesehatan, 
ibu hamil dan ibu nifas dipengaruhi lingkungan sosialnya 
(significant others) yaitu dukungan dari orang tua dan 
dukungan dari masyarakat atau seseorang yang menjadi 
preferensi. Tidak adanya dukungan dari orang tua dan 
motivasi masyarakat untuk bersalin ke fasilitas kesehatan 
menyebabkan rendahnya keinginan ibu hamil bersalin ke 
fasilitas kesehatan.

Rendahnya keyakinan normatif pada ibu hamil 
dan ibu nifas di Puskesmas Jrangoan disebabkan 
tidak adanya dukungan dari orang tua untuk bersalin 
ke fasilitas kesehatan, sehingga dalam berperilaku ibu 
hamil dan ibu nifas cenderung akan mencontoh pada 
lingkungannya. Masih tingginya pengaruh budaya lokal 
seperti adanya rasa malu pada ibu hamil jika bersalin 
ke fasilitas kesehatan karena dianggap persalinannya 
sulit serta adanya perasaan malu dari orang tua untuk 
merepotkan orang lain jika bersalin ke fasilitas kesehatan, 
menyebabkan masih rendahnya dukungan lingkungan 
untuk bersalin ke fasilitas kesehatan.

Hal ini sesuai dengan teori norma subjektif yang 
merupakan sejauh mana seseorang memiliki motivasi 
untuk mengikuti pandangan orang terhadap perilaku 
yang akan dilakukannya. Apabila individu merasa itu 
adalah hak pribadinya untuk menentukan apa yang akan 
dilakukannya, maka dia akan mengabaikan pandangan 
orang tentang perilaku yang akan dilakukannya. Ibu 
hamil dan ibu nifas cenderung termotivasi bersalin ke 
fasilitas kesehatan karena mengikuti pandangan orang 
lain dalam hal ini adalah adanya dukungan dari orang 
tua dan masyarakat. Hal ini seperti dikatakan Azwar 
(2007) pada umumnya, individu cenderung untuk memiliki 
sikap yang konformis atau searah dengan sikap orang 
yang dianggap penting. Kecenderungan ini antara lain 
dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan 
untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap 
penting tersebut.

Persepsi terhadap Pengendalian (Perceived 
Behavioral Control) Bersalin ke Fasilitas 
Kesehatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir separuh 
responden di Puskesmas Jrangoan memiliki persepsi 
terhadap pengendalian sangat menghambat dalam 
bersalin ke fasilitas kesehatan. Sedangkan berdasarkan 
hasil uji regresi linear ganda menunjukkan bahwa persepsi 
kekuatan faktor kendali untuk bersalin ke fasilitas kesehatan 
berpengaruh secara signifikan terhadap norma subjektif. 
Persepsi terhadap pengendalian (perceived behavioral 
control) dipengaruhi oleh dua variabel yaitu keyakinan 
kontrol masyarakat (control belief) dan persepsi kekuatan 
faktor kendali (perceived power). 

Keyakinan kontrol masyarakat (control belief) adalah 
keyakinan ibu hamil dan ibu nifas tentang keberadaan 
hal-hal yang mendukung atau menghambat niat atau 
perilaku yang akan ditampilkan. Aspek yang paling 
berpengaruh adalah adanya kontrol dari masyarakat. 
Untuk itu diperlukan adanya kemitraan dengan masyarakat 
dalam upaya mendukung ibu hamil dan ibu nifas untuk 
bersalin ke fasilitas kesehatan, walaupun secara parsial 
kontrol masyarakat ini tidak berpengaruh terhadap 
persepsi bersalin ke fasilitas kesehatan.

Sedangkan pada variabel persepsi kekuatan faktor 
kendali (perceived power) aspek yang paling berpengaruh 
adalah adanya persepsi keluarga tentang persalinan ke 
fasilitas kesehatan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 
menyatakan bahwa individu pernah melakukan atau tidak 
pernah melakukan perilaku tertentu memiliki fasilitas dan 
waktu untuk melakukan perilaku itu. Selanjutnya individu 
melakukan estimasi atau kemampuan dirinya apakah 
memiliki kemampuan atau tidak untuk melakukan perilaku 
tersebut. Adanya ketidakseimbangan pembagian tidak 
untuk mengabaikan tidak bersalin ke fasilitas kesehatan. 
Masih adanya persepsi keluarga yang menganggap 
bahwa bersalin ke fasilitas kesehatan adalah sesuatu 
yang memalukan menyebabkan ibu hamil dan ibu 
nifas tidak bersalin ke fasilitas kesehatan. Persepsi 
terhadap pengendalian menunjukkan mudah atau sulitnya 
seseorang menentukan sikap untuk bersalin ke fasilitas 
dan dianggap sebagai suatu pengalaman masa lalu.

Faktor Niat (Intention) Bersalin ke Fasilitas 
Kesehatan

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa menunjukkan 
bahwa hampir separuh responden di Puskesmas Jrangoan 
tidak berniat untuk bersalin ke fasilitas kesehatan. Hal 
tersebut sesuai dengan pendapat yang menyatakan niat 
untuk melakukan perilaku merupakan kecenderungan 
seseorang untuk memilih melakukan atau tidak melakukan 
suatu tindakan. Niat juga ditentukan oleh sejauh mana 
individu memiliki sikap positif pada perilaku tertentu dan 
sejauh mana kalau seseorang memilih untuk melakukan 
perilaku tertentu mendapat dukungan dari orang-orang yang 
berpengaruh dalam kehidupannya, serta individu dapat 
mengatasi kontrol perilaku yang dipersepsikan. Niat untuk 
bersalin ke fasilitas kesehatan sangat ditentukan oleh faktor 
internal individu dan faktor lingkungan. Apabila lingkungan 
mendukung maka keinginan untuk bersalin ke fasilitas 
kesehatan juga akan kuat dan dengan sendirinya individu 
akan termotivasi untuk bersalin ke fasilitas kesehatan. 
Adanya pengalaman serta pengetahuan individu turut 
memotivasi niat bersalin ke fasilitas kesehatan.

Faktor Perilaku Bersalin ke Fasilitas Kesehatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 
separuh responden di Puskesmas Jrangoan tidak bersalin 
ke fasilitas kesehatan. Perilaku ibu hamil dan ibu nifas 
bersalin ke fasilitas kesehatan sangat ditentukan oleh 
kondisi lingkungan. Kecenderungan untuk tidak melakukan 
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persalinan ke fasilitas kesehatan disebabkan karena akses 
yang tidak terjangkau oleh ibu hamil dan ibu nifas menuju 
ke fasilitas kesehatan. Kondisi geografis yang tidak baik 
serta sulitnya transportasi menuju fasilitas kesehatan 
menyebabkan ibu hamil dan ibu nifas tidak bersalin ke 
fasilitas kesehatan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 
menyatakan bahwa perilaku seseorang sangat ditentukan 
oleh faktor lingkungan di mana individu tinggal dan 
berinteraksi. Dari lingkungan tersebut akan terbentuk 
perilaku atau karakter individu. Dengan demikian kondisi 
lingkungan yang tidak terjangkau oleh akses pelayanan 
fasilitas kesehatan membentuk perilaku individu untuk 
tidak bersalin ke fasilitas kesehatan.

Faktor yang Berpengaruh terhadap Niat Bersalin 
ke Fasilitas Kesehatan

Hasil uji regresi linear ganda menunjukkan bahwa 
semua faktor secara signifikan berpengaruh terhadap niat 
bersalin ke fasilitas kesehatan (p < 0,05). Berdasarkan nilai 
besar pengaruh (b) dari setiap faktor yang berpengaruh, 
faktor yang paling besar pengaruhnya dalam menentukan 
timbulnya niat bersalin ke fasilitas kesehatan adalah faktor 
sikap bersalin ke fasilitas kesehatan dengan nilai korelasi 
tertinggi yaitu b=0,800. Hasil ini diartikan bahwa dalam 
memutuskan bersalin atau tidak bersalin ke fasilitas 
kesehatan sangat ditentukan oleh sikap individu itu sendiri. 
Terutama terkait dengan akibat yang akan dirasakan 
langsung apabila bersalin ke fasilitas kesehatan, meliputi: 
dampak keamanan, kenyamanan dan kemudahan yang 
akan dirasakan sendiri oleh ibu hamil dan ibu nifas selama 
proses persalinan. Dampak tersebut akan memicu atau 
memotivasi ibu hamil dan ibu nifas untuk cenderung 
bersalin ke fasilitas kesehatan.

Selain itu juga dalam memutuskan bersalin atau 
tidak bersalin ibu hamil dan ibu nifas ke fasilitas kesehatan 
dipengaruhi oleh dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya 
(significant others) di mana dalam hal ini adalah orang tua, 
suami dan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa kontrol masyarakat sangat menentukan bagi ibu 
hamil dan ibu nifas untuk bersalin ke fasilitas kesehatan. 
Demikian juga adanya dukungan suami dan orang tua 
merupakan suatu bentuk norma subjektif bagi ibu hamil 
dan ibu nifas untuk bersalin ke fasilitas kesehatan.

Menurut Ajzen (1991) faktor lingkungan sosial 
khususnya orang-orang yang berpengaruh bagi kehidupan 
individu (significant others) dapat memengaruhi keputusan 
individu, istilah motivation to comply dapat menggambarkan 
fenomena ini, yaitu apakah individu mematuhi pandangan 
orang lain yang berpengaruh dalam hidupnya atau tidak. 
Dalam Maramis (2006) dikatakan bahwa salah satu jenis 
bentuk pengaruh sosial adalah pengaruh informasional, 
yang diartikan sebagai suatu pengaruh agar informasi 
yang diperoleh dari orang lain diterima sebagai fakta. Kita 
mempunyai dua sumber informasi mengenai kenyataan: 
pengalaman sensorik kita sendiri dan laporan serta 
perilaku orang di sekitar kita. 

Hal ini seperti dikatakan Azwar (2007) pada umumnya, 
individu cenderung untuk memiliki sikap yang konformis 
atau searah dengan sikap orang yang dianggap penting. 
Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan 
untuk berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik 
dengan orang yang dianggap penting tersebut. Dalam 
Ajzen (1991) dikatakan semakin menarik sikap dan norma 
subjektif terhadap perilaku dan semakin besar persepsi 
terhadap pengendalian (perceived behavioral control) 
maka semakin kuat minat seseorang untuk melakukan 
perilaku yang sedang dipertimbangkan. Sejauh mana 
pentingnya sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku 
dalam membuat prediksi tentang intensi adalah tergantung 
pada perilaku dan situasi yang dihadapi.

Faktor yang Berpengaruh terhadap Perilaku 
Bersalin ke Fasilitas Kesehatan

Hasil uji regresi linear menunjukkan bahwa faktor 
persepsi terhadap pengendalian secara signifikan 
berpengaruh terhadap bersalin ke fasilitas kesehatan 
(p < 0,05). Berdasarkan nilai besar pengaruh (b) yang 
paling besar pengaruhnya dalam menentukan bersalin ke 
fasilitas kesehatan adalah persepsi terhadap pengendalian 
dengan nilai pengaruh 0,631. Hal ini menunjukkan 
bahwa perilaku bersalin ke fasilitas kesehatan tergantung 
pada anggapan individu bahwa tanggung jawab untuk 
bersalin ke fasilitas kesehatan dikarenakan orang yang 
memerintahkannya, bukan dirinya pribadi, misalnya tokoh 
masyarakat atau orang lain yang dianggap memiliki 
wewenang. Jika yang terjadi adalah demikian maka 
adanya otoritas atau kewenangan merupakan hal yang 
sangat menentukan bagi ibu hamil dan ibu nifas untuk 
bersalin ke fasilitas kesehatan.

Adanya persepsi keluarga yang negatif mengenai 
persalinan ke fasilitas kesehatan menyebabkan ibu hamil 
dan ibu nifas tidak bersalin ke fasilitas kesehatan. Selain 
juga ada faktor penentu di luar kehendak ibu hamil dan ibu 
nifas yang juga memengaruhi keputusan untuk bersalin 
ke fasilitas kesehatan atau tidak, seperti: ibu melahirkan di 
luar waktu yang ditentukan sehingga tidak memungkinkan 
untuk dibawa ke fasilitas kesehatan serta ibu hamil 
yang berisiko tinggi saat persalinan karena mengalami 
perdarahan dan pre-eklamsi sehingga mengharuskan 
untuk bersalin ke fasilitas kesehatan.

Rekomendasi

Membentuk kelas ibu hamil dalam upaya 
meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan ibu 
nifas bahwa bersalin ke fasilitas kesehatan banyak 
memberikan manfaat dan keuntungan, terutama dari 
aspek keamanan, kemudahan dan kenyamanan selama 
proses persalinan.

Melengkapi sarana dan prasarana di fasilitas 
kesehatan sehingga menciptakan tempat bersalin yang 
bisa dirasakan seperti di rumah sendiri yang menimbulkan 
perasaan aman dan nyaman bagi ibu hamil untuk bersalin 
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ke fasilitas kesehatan; membentuk Forum Masyarakat 
Peduli Puskesmas (FMPP) yang salah satu fungsinya 
mendata masalah masyarakat dan memecahkannya; 
mengaktifkan kembali dasa wisma sebagai sistem rantai 
rujukan dan informasi di masyarakat; melakukan strategi 
pelayanan ”jemput bola” oleh petugas kesehatan dalam 
upaya meningkatkan persalinan ke fasilitas kesehatan; 
melakukan sistem koordinasi pelayanan antar sesama 
petugas bina wilayah di desa untuk menghindari 
terjadinya kekosongan pelayanan kesehatan oleh petugas 
kesehatan; melakukan advokasi ke Dinas Kesehatan 
untuk menambah fasilitas kesehatan yang ada di desa 
dalam upaya mendekatkan akses pelayanan ke fasilitas 
kesehatan; 

Melakukan advokasi ke Kecamatan dalam rangka 
pembangunan Polindes atau Ponkesdes yang sesuai 
standart di setiap desa serta perbaikan akses jalan desa; 
melakukan sosialisasi mengenai program Jampersal 
dari pemerintah, diharapkan dengan adanya Jampersal 
ini menjadi daya tarik bagi ibu hamil untuk bersalin ke 
fasilitas kesehatan.

SIMPULAN

Sub variabel sikap yang berpengaruh adalah 
penilaian akibat bersalin ke fasilitas kesehatan dengan 
indikator yang paling berpengaruh adalah kenyamanan 
dengan bersalin ke fasilitas kesehatan. Semua subvariabel 
berpengaruh secara signifikan terhadap norma subjektif 
bersalin ke fasilitas kesehatan. Indikator yang paling 
berpengaruh adalah adanya dukungan orang tua 
dan masyarakat untuk bersalin ke fasilitas kesehatan. 
Sub variabel persepsi terhadap pengendalian yang 
berpengaruh adalah persepsi kekuatan faktor kendali 
bersalin ke fasilitas kesehatan dengan indikator yang 
paling berpengaruh adalah persepsi keluarga. Sikap 
bersalin ke fasilitas kesehatan, norma subjektif dan 

persepsi terhadap pengendalian berpengaruh secara 
signifikan terhadap niat bersalin ke fasilitas kesehatan. 
Faktor yang paling berpengaruh terhadap niat adalah 
sikap bersalin ke fasilitas kesehatan. Persepsi terhadap 
pengendalian dan niat bersalin ke fasilitas berpengaruh 
secara signifikan terhadap perilaku bersalin ke fasilitas 
kesehatan.

SARAN

Bagi Dinas Kesehatan dan Puskesmas perlu lebih 
intensif memperhatikan kendala yang dihadapi Puskesmas 
Jrangoan dengan melakukan beberapa upaya berikut yaitu 
melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat 
tentang pentingnya bersalin ke fasilitas kesehatan sehingga 
nantinya masyarakat akan bertambah pengetahuan dan 
pemahaman mengenai persalinan ke fasilitas kesehatan. 
Petugas kesehatan hendaknya melakukan strategi 
menjemput bola dalam upaya meningkatkan persalinan 
ke fasilitas kesehatan. Dinas Kesehatan menyediakan 
sarana dan fasilitas yang lengkap sebagai upaya untuk 
meningkatkan pelayanan di fasilitas kesehatan.
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