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ABSTRACT 

Women who are not attended by health care profesional ad delivery are more at 

risk of postpartum complications. Aimed of this study was determine the utilisation of 

health care professional assisted delivery based on Anderson’s Health System Model 

approach at Ba’a health care center (Puskesmas) Rote. 

This was a descriptive analytic cross-sectional research study. A sample were 20 

respondents selected using the criteria of inclusion. The independen variables were 

demographics, culture, belief in health care, family resources and perceived need. The 

dependent variable was assisted childbirth. 

Data were collected using questionnaire and analysed by chi-square and 

Spearman’s Rho statistical method with α <0,05. The resulth show that corelation 

between variable of age culture, belief in health care, family resources and perceived 

need with childbirth assistant have p value lower than 0,05. While for corelation 

between number of children with childbirth show p=0,705.  

It can be concluded mother with ideal age, good culture, higher health belief, good 

family resources, higher perceived need, increase the utilisation of health care 

profesional assisted delivery while number of children show no significant changes.  

 

Kay word : Aid delivery, health personnel, post partum. 

 

PENDAHULUAN 

 

Peningkatan kesehatan ibu di 

Indonesia merupakan tujuan 

pembangunan Milenium Developmen 

Goals (MDGs) 2015. Pemerintah 

berupaya mewujudkannya dengan 

melakukan pemerataan  pelayanan 

kesehatan ke masyarakat seperti 

Puskesmas dan Puskesmas Pembantu 

khususnya daerah terpencil (Mubarak 

2012).  Fenomena yang ada di 

Indonesia masih banyak ibu melahirkan 

tidak menggunakan fasilitas kesehatan 

dan ditolong bukan oleh tenaga 

kesehatan, demikian pula yang terjadi 

pada propinsi NTT Kabupaten Rote 

Ndao wilayah kerja Puskesmas Ba’a. 

Berdasarkan wawancara  awal dengan 

10 ibu yang pernah melahirkan dalam 1 

tahun  terakhir 4 diantaranya memilih 

untuk melahirkan dirumah sebab dukun 

bayi merupakan bagian dari keluarga 

yang sudah cukup pengalaman dan juga 

seorang perempuan serta mampu 

memberikan perawatan setelah 

melahirkan seperti memandikan dengan 

air panas yang di masak dengan 

rempah-rempah, memanggang di atas 

bara api dari kayu kusambi   dan 
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menyiapkan ramuan tradisional untuk 

diminum selama masa nifas. Selain itu 

ketidaktersediaan alat transportasi 

sebagai akses ke fasilitas  kesehatan 

dalam hal ini Puskesmas juga menjadi 

kendala ibu untuk melakukan persalinan 

di fasilitas kesehatan.  Budaya di NTT  

pengambil keputusan dalam keluarga 

lebih bersifat patriarki yang mana 

pengambil keputusan adalah suami 

termasuk keputusan pencarian penolong 

persalinan.  Laporan KIA Dinas 

Kesehatan Kabupaten Rote Ndao 

tercatat angka kematian ibu masih 

cukup tinggi dan persalinan yang tidak 

mendapatkan pertolongan tenaga 

kesehatan masih lebih dari seperempat 

jumlah penduduk di Rote Ndao. 

Anderson (1974) dalam 

(Notoatmodjo,2012) mengemukakan 

bahwa keputusan untuk menggunakan 

fasilitas kesehatan terdiri dari 3 

karakteristik yakni (1) karakteristik  

predisposing yaitu demografi, struktur 

sosial, kepercayaan kesehatan (2) 

karakteristik  enabling atau pendukung  

yaitu sumber daya keluarga dan sumber 

daya masyarakat (3) karakteristik need 

atau kebutuhan yakni  preceived need 

dan evaluated need (yang dirasakan ibu 

secara subyektif dan diagnostik klinik 

yang ditetapkan). Namun pemanfaatan 

fasilitas kesehatan dalam pelayanan 

persalinan menurut karakteristik 

predisposisi demografi (usia dan jumlah 

keluarga), struktur sosial (budaya), 

kepercayaan kesehatan (keuntungan 

yang diharapkan dari pengambilan 

tindakan dalam menghadapi penyakit), 

karakteristik  pendukung (sumber daya 

keluarga), dan karakteristik need 

(kebutuhan yang dirasakan)  di wilayah 

Puskesman Ba’a Rote Nusa Tenggara 

Timur, belum dapat dijelaskan. 

Penyebab kematian ibu akibat 

persalinan masih didominasi oleh 

perdarahan (32%), hipertensi dalam 

kehamilan (25%),  infeksi (5%), partus 

lama (5%), abortus (1%), penyebab 

lain-lain (32%) cukup besar, termasuk 

didalamnya penyebab penyakit non 

obstetrik (Depkes RI, 2011). Dikaitkan 

dengan target MDGs 2015, yakni 

menurunkan angka kematian ibu (AKI) 

menjadi 102 per 100.000 kelahiran 

hidup. AKI akibat kehamilan dan 

persalinan (2010) sebanyak 287.000 

jiwa (WHO, 2011), di Indonesia  (2011) 

tercatat 5.118 jiwa (Depkes RI, 2012), 

di NTT  (2011) tercatat 220 per 100.000 

(Dinkes propinsi NTT, 2012) kelahiran 

hidup, dan di Rote Ndao sendiri 285,7 

per 100.000 kelahiran hidup (Dinkes 

Rote Ndao, 2012).  Dalam 5 tahun 

terakhir tercatat 63% ibu melahirkan 

ditolong oleh tenaga kesehatan (SDKI, 

2012), sedangkan di propinsi NTT 

tahun 2012 tercatat 69,41% pertolongan 

persalinan dilakukan oleh tenaga 

kesehatan (Dinkes propinsi NTT, 2012).  

Jumlah ibu melahirkan di Puskesmas 

Ba’a 553 orang dan yang melakukan 

persalinan dirumah sebanyak 137 orang 

(Laporan tahunan Puskesmas Ba’a, 

2012)  

Pemanfaatan fasilitas kesehatan 

untuk pertolongan persalinan masih 

belum sesuai dengan target yang 

ditetapkan pemerintah yakni 90% 

persalinan ditolong oleh tenaga 

kesehatan. Untuk itu pemerintah 

membuat terobosan dengan program 

Jampersal, diperuntukan bagi seluruh 

ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi 

baru lahir yang belum memiliki jaminan 

kesehatan atau asuransi kesehatan 

(Depkes RI, 2012). Pemerintah daerah 

provinsi NTT memiliki komitmen yang 

kuat  untuk mendukung program 

pemerintah pusat dengan membuat 

terobosan “Revolusi KIA” yang 

bertekad mendorong semua persalinan 

berlangsung di fasilitas kesehatan yang 

memadai  dan  siap 24 jam (Pedoman 

revolusi KIA NTT, 2009). Namun 

hasilnya belum sesuai yang diharapkan 
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dan terkesan berjalan lambat. Hal ini 

dibuktikan dengan SDKI 2012 jumlah 

persalinan di rumah sebanyak 36%, 

swasta 46% dan Puskesmas 17% 

(Kompas, 2013), pertolongan persalinan 

oleh tenaga kesehatan di propinsi NTT 

56,8% sedangkan persalinan yang 

dilakukan di fasilitas kesehatan sebesar 

41,0% (BKKBN, 2012). Beberapa 

faktor yang mempengaruhi pemilihan 

pertolongan persalinan adalah 

pendidikan ibu, pendidikan suami, 

pengetahuan, sosial ekonomi,  

pekerjaan, budaya, biaya,  sikap,  jarak 

lokasi pelayanan, dan keputusan 

pemilihan penolong persalinan adalah 

suami, dukungan keluarga, akses 

pelayanan kesehatan,  diambil dari 

(Heriyanti, 2008., Juliwanto 2009., dan 

Fitria, dkk, 2012).  

Upaya untuk  meningkatkan 

cakupan pertolongan persalinan oleh 

tenaga kesehatan dan menurunkan AKI  

perlu didukung oleh perubahan perilaku 

dari masyarakat khususnya perilaku 

pencarian  

pelayanan kesehatan. Menurut 

Juliwanto (2009) perilaku manusia 

merupakan hasil dari segala macam 

pengalaman serta interaksi manusia 

dengan lingkungannya yang terwujud 

dalam bentuk pengetahuan, sikap dan 

tindakan.  Perilaku manusia juga turut 

berpengaruh terhadap perilaku 

pencarian pelayanan kesehatan  

khususnya pencarian penolong 

persalinan.  Dari pemaparan di atas 

maka penelitan tentang pengaruh 

demografi, struktur sosial, kepercayaan 

kesehatan, sumber daya keluarga dan 

kebutuhan yang dirasakan secara 

subyektif terhadap keputusan pemilihan 

penolong persalinan di wilayah kerja 

puskesmas Ba’a Rote menjadi penting 

dilakukan sehingga dapat ditempuh 

upaya peningkatan pelayanan kesehatan 

guna menurunkan angka kematian ibu 

melahirkan.  

BAHAN DAN METODE  

 

Desain penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah desain 

deskriptif analitik dengan pendekatan 

cross-sectional. Populasi dalam 

penelitian ini adalah ibu nifas di 

wilayah kerja puskesmas Ba’a Rote 

berjumlah 107 orang dan jumlah 

sampel adalah 20 orang yakni ibu nifas 

yang melahirkan pada minggu ke 3 dan 

4 bulan Oktober dan pada minggu 

pertama bulan November 2013. Pada 

penelitian ini peneliti akan  melakukan 

pengukuran atau observasi data variabel 

independen dan dependen dinilai secara 

simultan pada satu saat.  

Dalam pemilihan sampel peneliti 

menetapkan kriteria sampel sebagai 

berikut:  

Kriteria Inklusi: 

1) Ibu nifas yang tinggal di wilayah 

kerja puskesmas Ba’a sekurang-

kurangnya 6 bulan 

2) Memahami bahasa Indonesia 

3) Ibu partus pervaginam  

Teknik sampling yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah karakteristik  

predisposisi demografi, budaya, 

karakteristik predisposisi kepercayaan 

kesehatan, karakteristik pendukung 

sumber daya keluarga, karakteristik 

kebutuhan yang dirasakan ibu. 

Instrumen penelitian menggunakan 

kuesioner. Instrumen penelitian 

menggunakan kuesioner tertutup/closed 

ended questions jenis dichotomy 

quetions. 

Skala yang mengukur demografi 

untuk kategori usia yakni  nilai 1 untuk 

usia <20 tahun, nilai 2 usia 21-35 tahun 

dan nilai 3 usia > 35 tahun  dan kategori 

jumlah anak nilai 1 untuk 1-2 orang, 

nilai 2 untuk 3-4 orang dan  nilai 3 

untuk ≥5 orang. Di Uji menggunakan 
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Chi-square dengan tingkat signifikasi 

(𝛼 =< 0,05). Instrumen budaya 

responden harus memilih salah satu dari 

pilihan jawaban yang terdiri dari setuju 

mendapat nilai 1 dan tidak setuju 

mendapat nilai 0. Instrumen 

kepercayaan kesehatan responden harus 

memilih salah  satu dari pilihan jawaban 

yang terdiri dari sangat setuju (4), setuju 

(3), tidak setuju (2), sangat tidak setuju 

(1). Instrumen sumber daya keluarga 

responden harus memilih salah satu dari 

pilihan jawaban yang terdiri dari sangat 

setuju (4), setuju (3), tidak setuju (2) 

dan sangat tidak setuju (1). Instrumen 

kebutuhan yang dirasakan  responden 

harus memilih salah satu dari pilihan 

jawaban ya diberi nilai 1  dan tidak 

diberi nilai 0. Instrumen budaya, 

kepercayaan kesehatan, sumber daya 

keluarga dan kebutuhan yang dirasakan 

di uji menggunakan Spearman’s Rho  

dengan tingkat signifikasi p < α = 0,05 

Untuk variabel dependen adalah 

penolong persalinan.  

HASIL 

1. Karakteristik predisposisi demografi 
Demografi 

 
Penolong persalinan Total 

 
% 

Non 
nakes 

% Nakes % 

 

Usia 

<20 

thn 

0 0 1 5 1 5 

20-35 
thn 

8 40 6 30 14 70 

>35 

thn 

1 5 4 20 5 25 

Jmlh  9 45 11 55 20 10
0 

Chi-square  p = 0,001 (𝛼 < 0,05) 

Jmlh 
anak 

 

1-2 
orang 

4 20 4 20 8 40 

3-4 

orang 

4 20 3 15 7 35 

≥ 5 
orang 

1 5 4 20 5 25 

Jmlh  9 45 11 55 20 10

0 

Chi-square  p = 0,705 (𝛼 < 0,05) 

Tabel 5.1 Tabel demografi di 

wilayah kerja Puskesmas Ba’a Rote 

pada tanggal 24 November sampai 

dengan 14 Desember 2013.  

Berdasarkan usia responden 

sebagian besar pada rentang 20-35 

tahun (50%) meskipun ada responden 

yang berusia <20 tahun  dan > 35 tahun.  

Hasil uji statistik menggunakan Chi-

square signifikasi  p=0,001 (𝛼 <0,05) 

maka Ho ditolak yang artinya 

signifikan. Jumlah anak yang dimiliki 

responden sebagian besar 1-2 orang 

(40%)  dan lainnya berjumlah 3-4 orang 

dan ≥ 5 orang. Hasil uji statistik 

menggunakan Chi-square signifikasi  

p=0,705 (𝛼 <0,05) maka  Ho diterima  

yang artinya tidak signifikan. Jadi dapat 

disimpulkam bahwa dari data demografi 

usia memiliki hubungan yang signifikan 

terhadap penolong persalinan 

sedangkan jumlah anak tidak memiliki 

hubungan yang signifikan terhadap 

penolong persalinan.   

 

2. Karakteristik predisposisi budaya 
Budaya Penolong persalinan Total 

 

% 

 
Non 

nakes 

% Nakes % 

Positif 1 5 9 45 10 50 

Negatif 8 40 2 10 10 50 

Jumlah  9 45 11 55 20 100 

Spearman”s Rho   p = 0,001 (𝛼 <0,05)   

Tabel 5.2 Tabel budaya di wilayah 

kerja Puskesmas Ba’a Rote pada 

tanggal 24 November sampai dengan 14 

Desember 2013.  

Berdasarkan budaya responden 

memiliki budaya negatif (50%) dan 

budaya positif (50%). Hasil uji statistik 

Spearman”s Rho menunjukan bahwa 

𝑝 =0,001 (𝛼 <0,05) arti bahwa ada 

hubungan signifikan antara budaya dan 

penolong persalinan. . Hasil uji statistik 

Spearman”s Rho menunjukan bahwa 

𝑝 =0,001 (𝛼 <0,05) memiliki arti 

bahwa ada hubungan signifikan antara 

budaya dan penolong persalinan.  
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3. Kepercayaan kesehatan 
Keperca 

yaan 

kesehata

n 

Penolong persalinan Tot

al 

 

% 

 Non 

nake

s 

% Nakes % 

Baik 4 20 5 25 9 45 

Cukup 2 10 5 25 7 35 

Kurang 3 15 1 5 4 20 

Jumlah  9 45 11 55 20 100 

Spearman”s Rho   p =  0,001 (𝛼 < 0,05)   

Tabel 5.3 Tabel kepercayaan 

kesehatan di wilayah kerja Puskesmas 

Ba’a Rote pada tanggal 24 November 

sampai dengan 14 Desember 2013.  

 

Berdasarkan kepercayaan 

kesehatan (45%) responden memiliki 

kepercayaan yang baik meskipun masih 

ada responden yang memiliki 

kepercayaan kesehatan  yang kurang 

(20%). Responden memiliki 

kepercayaan kesehatan yang  kurang 

pada kuesioner tidak menjawab sangat 

setuju pada poin pertanyaan tenaga 

kesehatan sangat profesional, sopan dan 

ramah dalam memberikan pertolongan 

persalinan serta selalu siaga dalam 

membantu pasien selama persalinan. 

Hasil uji statistik Spearman”s Rho 

menunjukan bahwa p=0,001  (𝛼 <0,05) 

memiliki arti bahwa ada hubungan 

signifikan antara kepercayaan kesehatan 

dan penolong persalinan. 

 

4. Karakteristik sumber daya keluarga 
Sumber 

daya 

keluarga 

Penolong persalinan Total 

 

% 

 Non 

nakes 

% Nakes % 

Baik 0 0 5 25 5 25 

Cukup 3 15 4 20 7 35 

Kurang 6 30 2 10 8 40 

Jumlah  9 45 11 55 20 10

0 

Spearman”s Rho   p = 0,001 (𝛼 <0,05)   

Tabel 5.4 Tabel sumber daya keluarga di 

wilayah kerja Puskesmas Ba’a Rote pada 

tanggal 24 November sampai dengan 14 

Desember 2013.  

Berdasarkan sumber daya 

keluarga (40%) responden memiliki 

sumber daya keluarga yang kurang  

seperti sulitnya memperoleh alat 

transportasi guna menjangkau fasilitas 

kesehatan. Responden yang memiliki 

sumber daya keluarga yang baik (25%) 

dan cukup (35%). %). Hasil Uji statistik 

menggunakan Spearman’s Rho 

menunjukkan bahwa 𝑝 =

0,001 (𝛼<0,05) yang berarti ada 

hubungan signifikan antara sumber 

daya keluarga dengan penolong 

persalinan.  

5. Kebutuhan yang dirasakan 
Kebutuhan 

yang 

dirasakan 

Penolong persalinan Total 

 

% 

 Non 

nakes 

% Nakes % 

Baik 1 5 2 10 3 15 

Cukup 1 5 5 25 6 30 

Kurang 7 35 4 20 11 55 

Jumlah  9 45 11 55 20 100 

Spearman”s Rho  p = 0,002 (𝛼 <0,05)   

Tabel 5.5 Tabel kebutuhan yang 

dirasakan  di wilayah kerja Puskesmas 

Ba’a Rote pada tanggal 24 November 

sampai dengan 14 Desember 2013.  

 

Berdasarkan kebutuhan yang 

dirasakan (55%) responden mengatakan 

kurang membutuhkan fasilitas 

kesehatan untuk mendapatkan 

pertolongan persalinan sebab  peralatan 

yang dimiliki puskesmas dianggap 

belum cukup memadai untuk 

menangani kompikasi akibat persalinan. 

Hasil Uji statistik menggunakan 

Spearman’s Rho menunjukkan bahwa 

𝑝 = 0,002 (𝛼<0,05) yang berarti ada 

hubungan antara signifikan antara 
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kebutuhan yang dirasakan dengan 

penolong persalinan.  

PEMBAHASAN 

Responden dalam penelitian ini 

pada rentang usia <20 tahun hingga > 

35 tahun.  Responden terbanyak usia 

20-35 tahun sebab pada usia ini 

kehamilan dan melahirkan dianggap 

ideal. Direntang usia ini, kondisi fisik 

wanita dalam keadaan prima, rahim 

sudah mampu memberi perlindungan 

atau kondisi yang maksimal untuk 

kehamilan. Secara fisik dan mental juga 

siap, yang berdampak pada perilaku 

merawat dan menjaga kehamilan secara 

berhati-hati Tobing (2010) dalam 

Yuneti (2011). Pertolongan persalinan 

yang dilakukan oleh tenaga kesehatan 

paling banyak pada usia >35 tahun 

sebab semakin bertambah kedewasaan 

dan semakin banyak memperoleh 

informasi maka akan memberikan 

pengaruh terhadap pemilihan penolong 

persalinan.  Umur sangat berpengaruh 

terhadap proses reproduksi, umur 

dianggap optimal untuk kehamilan dan 

persalinan adalah 20-35 tahun, 

sedangkan yang dianggap berbahaya 

adalah umur 35 tahun ke atas dan 

dibawah 20 tahun Prawiroharjo (2007).  

Ibu yang ditolong bukan oleh tenaga 

kesehatan terbanyak pada usia 20-35 

tahun  (40%)  sebab responden dengan 

usia ini mengatakan bahwa sudah 

pernah memiliki pengalaman 

melahirkan sebelumnya dan sudah 

merupakan kodrat perempuan untuk 

melahirkan. Hasil uji statistik Chi-

square p=0,001 (𝛼 <0,05) yang artinya 

ada hubungan yang signifikan antara 

usia dengan pemanfaatan pertolongan 

persalinan oleh tenaga kesehatan 

profesional pada ibu nifas pada wilayah 

kerja Puskesmas Ba’a Rote.  

Pertolongan persalinan sebaiknya  

dilakukan oleh tenaga kesehatan 

profesional dimana dengan usia 

persalinan yang terlalu muda dan terlalu 

tua merupakan faktor penyebab 

terjadinya komplikasi persalinan. Usia 

yang baik untuk persalinan sesuai 

dengan kartu skor Puji Rohyati adalah 

tidak boleh ≤16 tahun dan tidak boleh 

≥35 tahun. Ibu melahirkan pada usia 

yang tidak beresiko (20-35) yang 

dianggap ideal untuk melahirkan 

maupun ibu melahirkan dengan usia 

beresiko yakni >35 tahun dan <20 tahun 

sebaiknya ditolong oleh tenaga 

kesehatan profesional.  

 

Dari penelitian yang dilakukan 

jumlah anak yang dimiliki antara 1 

hingga ≥5 orang. Responden terbanyak 

memiliki anak 1-2 orang (40%). 

Responden yang memiliki anak  ≥3 

sebanyak (45%) dan menggunakan 

fasilitas kesehatan untuk memperoleh 

pertolongan persalinan. Dari hasil 

kuesioner responden dengan jumlah 

anak yang sama sebesar (35%) juga 

mendapatkan pertolongan persalinan 

bukan oleh tenaga kesehatan 

profesional. Hasil uji statistik Chi-

square p 0,705 yang berarti tidak ada 

hubungan signifikan antara jumlah anak 

dengan pemanfaatan pertolongan 

persalinan oleh tenaga kesehatan 

profesional pada ibu nifas di wilayah 

kerja Ba’a Rote. Saswono (2007) 

mengkategorikan Paritas menjadi 2 

yakni (1) paritas tinggi adalah ibu 

melahirkan > 3 kali, (2) paritas rendah 

adalah ibu melahirkan ≤ 3 kali. Hasil 

penelitian sama dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Susanti (2008) dan 

Yenita  (2011) mengemukakan bahwa 

tidak ada hubungan signifikan antara 

paritas ibu dengan pemilihan tenaga 

penolong persalinan. Sesuai teori health 

system model Anderson jumlah anggota 

keluarga berpengaruh terhadap 

pencarian penolong persalinan. Jumlah 

anak yang banyak tidak berpengaruh 
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terhadap pencarian penolong persalinan 

sebab anak dianggap belum mampu 

memberikan saran/pendapat tentang 

penolong persalinan yang aman 

sedangkan jumlah anggota keluarga 

mencakup anak maupun orang dewasa 

(suami, mertua, orang tua, dan kerabat  

lainnya) yang mampu memberikan 

saran/pendapat tentang penolong 

persalinan yang aman. 

 

 Penelitian ini memberikan 

gambaran bahwa dari aspek budaya  

responden yang berbudaya positif 

memiliki presentasi yang sama dengan 

responden berbudaya negatif.  Budaya 

positif yang dimiliki responden seperti, 

minum ramuan tradisional, satu jam 

setelah minum obat medis, mandi air 

panas yang dimasak dengan rempah-

rempah selama 2 minggu. Budaya 

negatif yang dimiliki oleh responden 

seperti mengoleskan bawang merah 

diseluruh tubuh sehingga proses 

persalinan menjadi lebih cepat, minum 

minyak kelapa agar bayi keluar lebih 

lancar, menggosok abu rao pada luka 

perineum untuk mempercepat proses 

penyembuhan luka, panggang di atas 

bara api dari kayu kusambi.    Dari 

jawaban yang diberikan oleh responden 

pada kuesioner yang disebarkan 

sebagian besar responden mengatakan 

bahwa mereka diberi kesempatan untuk 

menentukan tempat dimana ibu akan 

melahirkan namun yang menjadi 

hambatan adalah sudah adanya tradisi 

selama ini yakni pertolongan persalinan 

dilakukan oleh bukan tenaga kesehatan  

profesional. Hasil uji statistik 

menggunakan Spearman’ Rho p= 0,001 

(𝛼 <0,05) yang artinya ada hubungan 

yang signifikan antara budaya dengan 

pemanfaatan pertolongan persalinan 

oleh tenaga kesehatan profesional pada 

ibu nifas pada wilayah kerja Puskesmas 

Ba’a Rote. Sesuai health system model 

Anderson keyakinan dan kepatuhan 

mengikuti adat istiadat selama masa 

kehamilan, persalinan dan nifas 

mempengaruhi perempuan dalam 

memilih penolong persalinan 

Notoatmodjo (2012).  Latar belakang 

budaya mempengaruhi keyakinan,  nilai 

dan kebiasaan individu termasuk sistem 

pelayanan kesehatan dan cara 

pelaksanaan kesehatan pribadi.  

Misalnya seseorang yang berasal dari 

budaya yang mementingkan nilai dan 

hubungan keluarga dekat, hangat dan 

suportif mungkin akan mengalami 

konflik budaya dengan tenaga kesehatan 

yang tidak menghargai nilai atau tidak 

mempunyai pengalaman ikatan 

kekeluargaan yang dekat Leininger 

(1977) dalam Wuryaningsi (2009). 

Hasil penelitian mengemukakan bahwa 

ibu yang memiliki budaya yang 

mendukung maka akan memilih 

melahirkan dengan pertolongan tenaga 

kesehatan sedangkan ibu yang memiliki 

budaya tidak mendukung maka akan 

memilih dukun untuk memberikan 

pertolongan saat melahirkan dan 

perempuan yang masih taat terhadap 

adat istiadat akan lebih memilih dukun 

dari pada bidan untuk memberikan 

pertolongan saat melahirkan. Juliwanto 

(2008) dan Juariah (2009).  Budaya 

positif memberikan pengaruh terhadap 

perubahan perilaku pencarian 

pertolongan persalinan untuk itu 

semakin banyak responden yang 

memiliki budaya positif maka akan 

semakin tinggi juga kesadaran akan 

pemanfaatan pertolongan persalinan 

oleh tenaga kesehatan profesional pada 

ibu nifas di wilayah kerja Puskesmas 

Ba’a Rote.  

 

Dari hasil penelitian diperoleh 

(45%) responden memiliki kepercayaan 

kesehatan yang baik walaupun masih 

ada responden yang memiliki 

kepercayaan kesehatan yang cukup dan 

kurang.  Dari data yang di peroleh 
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melalui kuesioner (45%) responden 

juga mengatakan sangat setuju bahwa 

petugas kesehatan sangat profesional 

namun (95%) responden mengatakan 

sangat tidak setuju petugas kesehatan 

tidak pernah melakukan kunjungan 

rumah setelah pertolongan persalinan 

dilakukan pada fasilitas kesehatan. 

Hasil uji statistik menggunakan 

Spearman’s Rho p= 0,001 (𝛼 <0,05)  

yang artinya ada hubungan yang 

signifikan antara kepercayaan kesehatan 

dengan pemanfaatan pertolongan 

persalinan oleh tenaga kesehatan 

profesional pada ibu nifas pada wilayah 

kerja Puskesmas Ba’a Rote. 

Berdasarkan teori  health system model 

Anderson setiap individu mencari 

pelayanan kesehatan berdasarkan 

keyakinan bahwa pelayanan kesehatan 

dapat menolong proses penyembuhan 

penyakit dikutip dari Notoatmodjo 

(2012). Penelitian yang dilakukan 

kristian dan Abas (2006) dalam 

Juliwanto (2008) faktor yang 

mempengaruhi pemanfaatan pelayanan 

tenaga profesional (bidan desa)  salah 

satunya adalah bidan yang bertugas 

ditempat itu. Agar pertolongan 

persalinan oleh tenaga kesehatan 

profesional dapat ditingkatkan bukan 

hanya dengan ketrampilan yang dimiliki 

pada saat melakukan pertolongan 

persalinan semata namun perlu di 

tunjang denga faktor lain seperti 

kunjungan rumah untuk melakukan 

perawatan ibu dan bayi sehingga 

kepercayaan kesehatan masyarakat akan 

tenaga kesehatan menjadi lebih baik. 

Seperempat responden memiliki 

sumber daya keluarga yang  baik 

walaupun masih ada yang memiliki 

sumber daya keluarga cukup bahkan 

kurang. Dari kuesioner yang diperoleh 

(100%) mengatakan biaya persalinan 

tidak mahal dan keluarga memiliki 

asuransi kesehatan namun (45%) 

mengatakan sulitnya memperoleh alat 

transportasi untuk menjangkau fasilitas 

kesehatan. Puskesmas Ba’a memiliki 

satu unit ambulance  yang digunakan 

untuk melayani 3 kelurahan dan sebelas 

desa dengan penduduk sebanyak 25.590 

jiwa. Hasil uji statistik  menggunakan 

Spearman’s Rho p= 0,001 (𝛼 <0,05)  

yang artinya ada hubungan yang 

signifikan antara sumber daya keluarga 

dengan pemanfaatan pertolongan 

persalinan oleh tenaga kesehatan 

profesional pada ibu nifas pada wilayah 

kerja Puskesmas Ba’a Rote. Faktor 

ekonomi juga dapat mempengaruhi 

tingkat kesehatan yang dapat 

meningkatkan resiko terjadinya 

penyakit dan mempengaruhi cara 

bagaimana seseorang menggunakan 

atau masuk kedalam sistem pelayanan 

kesehatan, keputusan dalam memilih 

penolong persalinan, ketersediaan alat 

transportasi juga berpengaruh terhadap 

pencarian pertolongan persalinan. 

Juliwanto dan  Heriyanti (2008) serta 

Wuryaningsi (2009).  Persalinan dengan 

pertolongan tenaga kesehatan 

profesional di Puskesmas Ba’a adalah 

gratis namun ketersediaan alat 

transportasi yang sulit diperoleh, sikap 

petugas kesehatan yang kurang sopan 

dan ramah menjadi kendala sehingga 

responden lebih memilih persalinan di 

rumah dan ditolong bukan oleh tenaga 

kesehatan.  

 

Lebih dari sebagian responden 

kurang membutuhkan  fasilitas 

kesehatan untuk mendapatkan 

pertolongan persalinan walaupun ada 

juga yang memiliki kebutuhan cukup 

bahkan baik. Dari data yang diperoleh 

dari kuesioner (95%) responden 

menjawab membutuhkan fasilitas 

kesehatan namun (65%) juga menjawab 

peralatan yang dimiliki puskesmas juga 

belum cukup memadai untuk 

menangani komplikasi akibat persalinan 
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dan alur penerimaan pasien yang 

melahirkan sukar (berbelit-belit). Hasil 

uji statistik  menggunakan Spearman’s 

Rho p= 0,002 (𝛼 <0,05) yang artinya 

memiliki hubungan yang signifikan 

antara kebutuhan yang dirasakan 

dengan pemanfaatan pertolongan 

persalinan oleh tenaga kesehatan 

profesional pada ibu nifas pada wilayah 

kerja Puskesmas Ba’a Rote. Menurut 

university of Leeds (2002) dalam  

Kandao dan Massie (2013) kebutuhan 

yang kesehatan pada masyarakat 

dipengaruhi oleh banyak faktor penentu 

kesehatan antara lain individu, sosial, 

ekonomi, kultur dan lingkungan 

pelayanan kesehatan itu sendiri. 

Responden yang mengatakan kurang 

membutuhkan tenaga kesehatan pada 

saat bersalin sebab mertua, orang tua, 

to’o, te’o manaleo yang ada di sekitar 

tempat tinggal responden adalah dukun 

beranak yang dipercayai lebih mahir 

dalam memberikan pertolongan 

persalinan. Kebutuhan masyarakat akan 

fasilitas kesehatan sudah cukup tinggi 

namun untuk meningkatkan pertolongan 

persalinan oleh tenaga kesehatan 

profesional di wilayah kerja Puskesmas 

Ba’a Rote masih perlu ditunjang dengan 

peralatan yang memadai dalam 

penanganan komplikasi yang 

ditimbulkan akibat persalianan dan juga 

alur penerimaan pasien yang akan 

melahirkan perlu dibenahi.    

   

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

 

Usia, budaya positif, Kepercayaan 

kesehatan responden tinggi, Sumber 

daya keluarga yang baik, dan 

Kebutuhan yang tinggi akan fasilitas 

kesehatan meningkatkan pemanfaatan 

pertolongan persalinan oleh tenaga 

kesehatan profesional di wilayah kerja 

Puskesmas ba’a Rote sedangkan jumlah 

anak tidak memberikan perubahan 

terhadap pemanfaatan tersebut.  

 

Saran 

Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten 

Rote Ndao untuk memperbanyak media 

promosi tentang penolong persalinan 

yang  aman, membuat program kerja 

kemitraan petugas kesehatan 

profesional dengan dukun dan 

memasukannya dalam RAPBD  Kab 

Rote Ndao 2014. Bagi Puskesmas Ba’a 

Rote agar meningkatkan cakupan 

pelayanan persalinan oleh tenaga 

kesehatan profesional terutama di 

daerah-daerah yang jauh dari puskesmas 

dan tidak memiliki tenaga kesehatan 

yang tinggal tetap di Pustu. Bagi pasien 

(ibu melahirkan) agar  lebih membuka 

diri terhadap pertolongan persalinan 

modern oleh petugas kesehatan 

profesional.  
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