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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Tujuan dari Pembangunan Kesehatan adalah tercapainya kemampuan 

hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan 

yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. Salah satu 

indikator derajat kesehatan masyarakat adalah angka kematian ibu (AKI). 

Makin tinggi AKI menunjukkan bahwa derajat kesehatan dapat dikategorikan 

buruk dan belum berhasil dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

yang setinggi-tingginya. Ibu hamil dan melahirkan merupakan kelompok 

paling rentan yang memerlukan pelayanan maksimal dari petugas kesehatan. 

Salah satu bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada ibu melahirkan 

adalah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (DepKes RI, 2007). 

kekurangan tenaga kesehatan melanda negara-negara berkembang. 

Jumlah tenaga kesehatan secara tidak langsung berpengaruh terhadap derajat 

pembangunan suatu bangsa. Logikanya semakin banyak tenaga kesehatan 

yang tersedia dalam suatu wilayah, maka otomatis akan berpengaruh pada 

akses, biaya, dan kualitas layanan kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan akan 

memberikan dampak yang besar bagi akses penggunaan layanan kesehatan 

yang diperlukan khususnya pelayanan persalinan.  

Persalinan yang ditolong oleh dukun bayi adalah salah satu kasus 

kesehatan yang masih banyak terjadi di Indonesia. Kenyataanya hampir 
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semua masyarakat Indonesia baik yang tinggal di Pedesaan maupun 

Perkotaan sekalipun lebih senang ditolong dukun. Hal tersebut disebabkan 

oleh tradisi dan adat istiadat setempat. Masalah kesehatan bagi penduduk di 

Kota maupun di Pedesaan Indonesia masih saja merupakan masalah yang 

pelik.  Pemilihan penolong persalinan merupakan salah satu hak reproduksi 

perorangan, ini berarti setiap orang baik laki-laki atau perempuan mempunyai 

hak yang sama untuk memutuskan secara bebas dan bertanggungjawab mengenai 

jumlah anak, jarak antar anak serta menentukan dimana akan melahirkan 

(Depkes, 2011).  

Kesalahan penolong yang dilakukan oleh dukun dapat menyebabkan 

keadaan ibu dan janin berubah menjadi gawat, walaupun pada mulanya 

keadaan ibu dan janin baik. Kesalahan tersebut dapat berupa tidak tepatnya 

memimpin persalinan, melakukan tindakan-tindakan yang dapat 

membahayakan atau pada keadaan patologis yang salah mengambil sikap atau 

tindakan serta tidak mampu melakukan pertolongan (Jumiarni dkk, 2005).  

Berdasarkan  laporan WHO  (2014) Angka Kematian Ibu (AKI) di 

dunia yaitu 289.000 jiwa. Amerika Serikat yaitu 9300 jiwa, Afrika Utara 

179.000 jiwa, dan Asia Tenggara 16.000 jiwa. Angka kematian ibu di negara-

negara Asia Tenggara yaitu Indonesia 214 per 100.000 kelahiran hidup, 

Filipina 170 per 100.000 kelahiran hidup, Vietnam 160 per 100.000 kelahiran 

hidup, Thailand 44  per 100.000 kelahiran hidup, Brunei 60 per 100.000 

kelahiran hidup, dan Malaysia 39 per 100.000 kelahiran hidup (WHO, 2014).  
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Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak 

diharapkan mampu menurunkan angka kematian. Berdasarkan Profil 

kesehatan Indonesia tahun 2013, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga 

kesehatan dengan kompetensi kebidanan sejak tahun 2011 sampai 2013 

cenderung mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2011 mencapai 86,38 %, 

dan pada tahun 2013 cakupaan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 

di Indonesia telah mencapai 90,88%. Dimana angka ini telah memenuhi 

target restra kementian tahun 2013 yakni sebesar 89 %. Akan tetapi, 

meningkatnya cakupan penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di 

Indonesia belum diimbangi dengan peningkatan persalinan disarana 

pelayanan kesehatan. (Kemenkes RI, 2014). Berdasarkan hasil Riset 

Kesehatan Dasar 2013, persalinan ibu anak terakhir menunjukan bahwa 

66,7% melahirkan difasilitas kesehatan seperti rumah sakit (pemerintah dan 

swasta), Rumah bersalin, Puskesmas, Pustu, praktek dokter. Terdapat 29,6 % 

melahirkan di rumah/lainnya dan hanya 3,7% yang melahirkan di 

polindes/poskesdes (Kemenkes RI, 2014). 

Provinsi Kalimantan Barat jumlah presentase persalinan ditolong tenaga 

kesehatan tahun 2013 sebesar 86,46%. Hal ini berarti capaian ini belum 

memenuhi target renstra 2013 sebesar 89% salah satunya kabupaten Kubu 

Raya hanya 83,27%. Berdasarkan data dari Puskesmas Sungai Rengas pada 

tahun 2014, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan hanya mencapai  

87,7%, sisanya  sebanyak 12,3% masih ditolong oleh dukun. Sedangkan data 

dari Puskesmas Kakap pada tahun 2014, cakupan persalinan oleh tenaga 
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kesehatan hanya mencapai  86,4%, sisanya  sebanyak 13,6% masih ditolong 

oleh dukun. Hal ini mempengaruhi AKI dan AKB di Puskesmas wilayah 

kerja Sui. Rengas dan Kakap. 

Berdasarkan profil di Wilayah kerja Puskesmas Kakap Pada tahun 2013  

terjadi kematian ibu bersalin karena pendarahan di tolong oleh dukun, 

sedangkan di wilayah kerja Puskesmas Sui.Rengas pada tahun 2013 terjadi 1 

kasus kematian bayi karena tetanus yang ditolong oleh dukun dan pada tahun 

2014 terjadi 1 kasus kematian bayi karena tetanus yang ditolong oleh dukun.   

Berdasarkan hasil survei pendahuluan terhadap masyarakat di Desa 

Jeruju Besar, masyarakat menyatakan bahwa lebih sering menggunakan 

tenaga dukun dari pada tenaga kesehatan. Hal tersebut dikarenakan harga 

persalinan dukun yang relatif murah dibandingkan dengan tenaga kesehatan, 

terlalu jauhnya jarak tempuh perjalanan menuju tempat persalinan tenaga 

kesehatan. Hasil dari wawancara dengan salah satu tenaga kesehatan yaitu 

bidan di Puskesmas Sungai Rengas bahwa tenaga kesehatan yang melayani 

persalinan hanya 10 orang dan di wilayah Puskesmas Sui. Kakap ada 23 

tenaga kesehatan sedangkan dukun yang berada di wilayah Puskesmas Sui 

Kakap jumlahnya lebih banyak dibandingkan tenaga kesehatan yaitu 

berjumlah  32  dan Wilayah Puskesmas Sui. Rengas ada 27 dukun. Jumlah 

dukun di Puskesmas Sui. Rengas dan Puskesmas Kakap lebih banyak 

dibandingkan dengan Puskesmas Sui. Durian yang hanya memiliki 21 dukun.  

Hutapea (2012) menyatakan mempunyai hubungan yang signifikan 

dengan pemilihan penolong persalinan adalah pengetahuan, sikap, biaya dan 
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akses ke fasiliatas kesehatan dan dukungan suami mempunyai hubungan yang 

signifikan dengan pemilihan penolong persalinan.  

Kesalahan yang sering dilakukan oleh dukun sehingga dapat 

mengakibatkan kematian ibu dan bayi antara lain: terjadinya robekan rahim 

karena tindakan mendorong bayi di dalam rahim dari luar sewaktu melakukan 

pertolongan pada ibu bersalin, terjadinya perdarahan pasca persalinan yang 

disebabkan oleh tindakan mengurut-urut rahim pada waktu kala III, terjadinya 

partus tidak maju; karena tidak mengenal tanda kelainan partus dan tidak mau 

merujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Peran dukun ini cukup besar, 

sehingga eksistensinya masih sangat dibutuhkan oleh sebagian masyarakat 

(Syahlan, 2006). 

Menurut Green (1980) dalam Notoadmotjo (2010) perubahan perilaku 

dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu predisposing, enabling dan reinforcing. Untuk 

mengamati perilaku masyarakat dalam pemilihan penolong persalinan oleh 

dukun bayi, dapat dilihat dari 3 faktor yang mempengaruhinya. Pertama, 

faktor predisposing seperti; pendidikan dan pengetahuan tentang persalinan 

oleh dukun kedua, faktor enabling seperti: penyebaran bidan desa PTT 

sampai ke daerah terpencil; ketiga faktor einforcing seperti: upacara adat 

kelahiran oleh tokoh masyarakat yang melibatkan dukun bayi (Notoadmotjo, 

2010).  

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam 

membentuktindakan atau perilaku seseorang. Perilaku yang didasari oleh 

pengetahuanakan lebih langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari oleh 
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pengetahuan.Pengetahuan merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan 

dalam perubahanpola pikir dan perilaku sekelompok masyarakat.  

Pengetahuan tentang persalinan dengan segala aspeknya dapat membantu ibu 

hamil dalam menentukan tempat persalinan. Ketidaktahuan mereka tentang 

beberapa informasi pengertian persalinan dan tenaga kesehatan, karena 

jarangya melakukan konseling dengan tenaga kesehatan atau Bidan. 

(Notoadmotjo, 2010). 

Hasil wawancara pendahuluan kepada ibu primi di wilayah kerja 

Puskesmas Kakap bahwa sebesar 60% responden pertama kali memeriksakan 

kehamilannya dengan dukun, 60% menyaatkan bahwa meminta pertolongan 

dukun ketika melahirkan karena biaya melahirkan yang murah dan keturunan 

mereka semuanya menggunakan dukun untuk proses melahirkan dan mereka 

memilih dukun daripada bidan karena mereka merasa melahirkan dengan 

dukun merasa aman dan sudah menjadi kepercayaan sebagian dari keluarga 

mereka untuk menggunakan dukun dalam melahirkan serta sebagian besar 

suami mereka mendukung untuk melahirkan dengan menggunakan dukun. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, jelas bahwa 

kematian ibu dan anak sangat ditentukan oleh faktor lingkungan sosial 

budaya, termasuk keberadaan persalinan dukun. Seseorang menentukan 

alternatif penolong persalinan didasarkan pada persepsi dan kepercayaan, 

serta faktor-faktor pendukung lainnya. Dari data diatas penulis tertarik untuk 

meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan memilih dukun bayi sebagai 
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penolong persalinan pada ibu primipara di wilayah kerja Puskesmas Kakap 

dan Puskesmas Sui. Rengas.  

I.2 Rumusan Masalah 

   Hasil dari wawancara dengan salah satu tenaga kesehatan yaitu bidan di 

Puskesmas Sungai Rengas bahwa tenaga kesehatan yang melayani persalinan 

hanya 10 orang dan di wilayah Puskesmas Sui. Kakap ada 23 tenaga kesehatan 

sedangkan dukun yang berada di wilayah Puskesmas Sui Kakap jumlahnya 

lebih banyak dibandingkan tenaga kesehatan yaitu berjumlah  32  dan Wilayah 

Puskesmas Sui. Rengas ada 27 dukun. Jumlah dukun di Puskesmas Sui. 

Rengas dan Puskesmas Kakap lebih banyak dibandingkan dengan Puskesmas 

Sui. Durian yang hanya memiliki 21 dukun. 

Menurut Green (1980) dalam Notoadmotjo (2010) perubahan perilaku 

dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu predisposing, enabling dan reinforcing. Untuk 

mengamati perilaku masyarakat dalam pemilihan penolong persalinan oleh 

dukun bayi, dapat dilihat dari 3 faktor yang mempengaruhinya. Pertama, 

faktor predisposing seperti; pendidikan dan pengetahuan tentang persalinan 

oleh dukun kedua, faktor enabling seperti: penyebaran bidan desa PTT sampai 

ke daerah terpencil; ketiga faktor einforcing seperti: upacara adat kelahiran 

oleh tokoh masyarakat yang melibatkan dukun bayi (Notoadmotjo, 2010).  

  Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan 

diteliti, adalah ”Bagaimana faktor-faktor yang berhubungan dengan memilih 

dukun bayi sebagai penolong persalinan pada ibu primipara di  wilayah kerja 

Puskesmas Kakap dan Puskesmas Sui. Rengas? 
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I.3  Tujuan 

      I.2.1   Tujuan Umum 

                 Mendapatkan informasi faktor-faktor yang berhubungan dengan 

memilih dukun bayi sebagai penolong persalinan pada ibu primipara di 

wilayah kerja Puskesmas Kakap dan Puskesmas Sui. Rengas.  

      I.2.2   Tujuan Khusus 

1. Mendapatkan informasi hubungan antara rasa percaya dengan 

pertolongan persalinan oleh dukun pada ibu primipara di wilayah 

kerja Puskesmas Kakap dan Puskesmas Sui. Rengas.  

2. Mendapatkan informasi hubungan antara pengetahuan dengan 

pertolongan persalinan oleh dukun pada ibu primipara di wilayah 

kerja Puskesmas Kakap dan Puskesmas Sui. Rengas.  

3. Mendapatkan informasi hubungan antara dukungan suami dengan 

pertolongan persalinan oleh dukun pada ibu primipara di wilayah 

kerja Puskesmas Kakap dan Puskesmas Sui. Rengas.  

4. Mendapatkan informasi hubungan dukungan orang tua dengan 

pertolongan persalinan oleh dukun pada ibu primipara di wilayah 

kerja Puskesmas Kakap dan Puskesmas Sui. Rengas.  

5. Mendapatkan informasi hubungan dukungan lingkungan dengan 

pertolongan persalinan oleh dukun pada ibu primipara di wilayah 

kerja Puskesmas Kakap dan Puskesmas Sui. Rengas.  
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I.5  Manfaat 

1. Bagi masyarakat  

Dapat menjadi masukan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan 

kesehatan persalinan yang lebih efektif sehingga dapat meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat.  

2. Bagi Dinas Kesehatan 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat agar petugas kesehatan untuk 

lebih giat dalam menyebarkan informasi dan dapat memberikan masukan 

dalam monitoring dan evaluasi terhadap persalinan. 

3. Bagi Penulis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis berharap memperoleh pengalaman berharga 

dalam melakukan suatu penelitian dan sebagai tambahan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan.  

 

 

 

 

 

 

 

 


