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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator dalam 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,dan merupakan masalah besar 

yang dihadapi berbagai negara berkembang. AKI Indonesia masih tergolong 

tinggi, data daritahun ketahun menunjukkan penurunan yang signifikan, tetapi 

masih jauh dari target. Kematian tersebut dapat dihindari karena sebagian besar 

terjadi pada saat pertolongan persalinan (Menkes RI, 2014). 

Berdasarkan data Departemen Kesehatan (Depkes) tahun 2008, AKI di 

Indonesia menduduki peringkat atas diantara negara-negara Association of 

South East Asia Nasion (ASEAN) lainnya. AKI Singapura 9/100.000, Malaysia 

30/100.000, Vietnam 160/100.000, Filipina 112/100.000, dan Brunei 

33/100.000 kelahiran hidup. Sedangkan Indonesia masih 228/100.000 

kelahiran hidup. Pada tahun 2012 tercatat angka kematian ibu menetap sejak 

tahun 2007, dengan AKI 228/100.000 kelahiran hidup, dan Angka Kematian 

Bayi (AKB) pada tahun 2012 berjumlah 32/1.000 kelahiran hidup.Sedangkan, 

target Millenium Development Goal’s (MDGs) tahun 2015untuk AKI sebesar 

102/100.000 dan AKB 22/1.000 kelahiran hidup. (Tribun, 2013) 

Berdasarkan data Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB) 2013, AKI di Indonesia berjumlah 220/100.000, sementara negara 

tetangga di ASEAN, seperti Singapura adalah 3/100.000, Brunei 24/100.000, 
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Malaysia 29/100.000, Thailand 48/100.000, Vietnam 59/100.000 dan Filipina 

99/100.000. (Kompas, 2013). 

AKI dipengaruhi oleh beberapa penyebab, pertama penyebab langsung 

yang berkaitan dengan kondisi saat melahirkan seperti pendarahan, eklampsia, 

infeksi, kelahiran lama, dan komplikasi keguguran. Kedua penyebab tidak 

langsung antara lain adalah rendahnya status sosial ekonomi, kedudukan peran 

ibu yang tidak menguntungkan dalam keluarga, kuatnya tradisi,budaya tempat 

ibu tinggal dalam menyikapi proses persalinan,serta kurangnya ketersediaan 

pelayanan kesehatan (BAPPENAS, 2010). 

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya AKIadalah 

pemilihan pertolongan pada saat persalinan, karena tidak semua ibu hamil 

melakukan proses persalinan disarana pelayanan kesehatan atau menggunakan 

pertolongan ditenaga kesehatan. Permata (2002) mengatakan pemilihan 

pertolongan persalinan dipengaruhi oleh pendidikan dan pengetahuan. 

Penelitian Ramlan (2012) menyatakan bahwa ibu dengan pendidikan yang baik 

yaitu di atas Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan mempunyai pengetahuan 

dengan kategori baik lebih memilih persalinan yang ditolong oleh tenaga 

kesehatan dibandingkan dengan ibu dengan pendidikan rendah dan 

pengetahuan kurang baik.  

Menurut Amilda (2010) faktor yang mempengaruhi ibu dalam memilih 

pertolongan persalinan oleh dukun bayi adalah kebiasaan turun-temurun 

menggunakan dukun, kekerabatan dukun dengan keluarga, pelayanan yang 

mudah serta keterjangkauan ekonomi.Namun, kondisi tingkat ekonomi yang 

rendah maupun tinggi tidak lagi menjadi masalah karena pemerintah telah 
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membuat program Jaminan Persalinan (Jampersal) untuk pemecahan masalah 

ekonomi tersebut. Berdasarkan penelitian di atas, dapatdisimpulkan bahwa 

faktor yang mempengaruhi pemilihan pertolongan persalinan adalah 

pendidikan, pengetahuan, lingkungan, keterjangkauan ekonomi serta 

kebiasaaan turun temurun. 

Menurut Depkes tahun 2008 cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di 

Indonesia sekitar 76%, yang berarti masih banyak pertolongan persalinan yang 

dilakukan oleh tenaga non kesehatan (dukun) dengan cara tradisional yang 

membahayakan keselamatan ibu dan bayi.Angka kematian bertambah tinggi 

karena angka kelahiran dan cakupan persalinan yang terus meningkat, 

sedangkan pertolongan tenaga kesehatan rendah maka. Namun sebaliknya jika 

angka cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan tinggi maka angka kematian 

ibu menjadi rendah. 

Cakupan pertolongan persalinan di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) 

dari tahun 2006 sampai tahun 2008 mengalami kenaikan. Namun, untuk tahun 

2009 kembali terjadi penurunan. Berikut adalah grafik cakupan pertolongan 

persalinan tahun 2006-2011. 

 

Gambar 1.1 Persentase Cakupan Persalinan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 

2006-2011 
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Berdasarkan persentase tersebut, untuk cakupan persalinan oleh tenaga 

kesehatan masih rendah. Sementara itu, target MDG’s pada tahun 2015 pada 

persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 90%. 

Kabupaten Kubu Raya adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalbar 

yang mempunyai cakupan persalinan Nakes (Tenaga Kesehatan) yang masih 

tergolong rendah.Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kubu Raya tahun 

2012, sebagian masih sangat rendah untuk melakukan persalinan ketenaga 

kesehatan setempat. Berikut adalah data cakupan persalinan oleh Nakes dari 13 

Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Kubu Raya : 

 

Tabel 1.1 

Data Cakupan Pertolongan Persalinan Tenaga Kesehatan 

Kabupaten Kubu Raya 

No Puskesmas Sasaran 
Jumlah Persalinan 

Nakes 
Persentase 

1 Kuala Mandor B 542 349 64,4% 

2 Batu Ampar 337 223 66,2% 

3 Kubu 828 544 65,7% 

4 Sui. Asam 416 211 50,7% 

5 Teluk Pakedai 426 272 63,8% 

6 Rasau Jaya 534 308 57,7% 

7 Punggur 488 313 64,1% 

8 Sui. Raya Dalam 1.187 1.257 105,9% 

9 Sui. Kerawang 99 93 93,6% 

10 Radak 148 134 90,5% 

11 Lingga 393 270 68,7% 

12 Terentang 83 68 81,8% 

13 Parit Timur 455 352 75,1% 

14 Padang Tikar 316 254 80,3% 

15 Sui. Kakap 1171 974 83,2% 

16 Sui. Rengas 640 533 83,3% 

17 Sui. Durian 2105 1824 86,6% 

18 Korpri 563 499 88,6% 
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Berdasarkan data di atas, dapat dilihat beberapa daerah yang sebagian 

besar masih rendah angka cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan.Daerah 

Sui. Asam mempunyai cakupan persalinan oleh nakes yang sangat rendah dari 

daerah lainnya. Dari sasaran target sebesar 416, hanya 211 (50,7%) yang 

melakukan persalinan di tenaga kesehatan. Ini berarti persalinan yang ditolong 

oleh dukun masih berbanding dengan persalinan yang ditolong oleh tenaga 

kesehatan.Menurut Bangsu (2001) faktor yang mempengaruhi pemanfaatan 

pertolongan persalinan antara lain: umur, paritas ibu melahirkan, pendidikan, 

pengetahuan dan lingkungan sosial. Selain itu pertolongan oleh dukun bayi 

cenderung dipengaruhi oleh kemudahan mendapatkan pelayanan dukun 

bayi.Pelayanan yang dilakukan oleh dukun bayi bersifat“allin”,yaitu menolong 

persalinan, membantu pekerjaan ibu hamil pada hari persalinannya, 

memandikan bayi, dan bahkan bersedia merawat bayi hingga perawatan tali 

pusat sampai kondisi ibu pulih. 

Masih tingginya ibu yang melakukan persalinan pada dukun, “diduga” 

disebabkan oleh akses untuk mencapai pelayanan kesehatan yang sangat sulit, 

dan tempat pelayanan kesehatan yang jauh. Wilayah kerja Puskesmas Sui. 

Asam terbagi menjadi 3 yaitu Desa Sungai Asam, Desa Pulau Limbung dan 

Desa Gunung Tamang. Dari ketiga desa tersebut Pulau Limbung dan Gunung 

Tamang hanya bisa diakses dengan jalur air, seperti sampan, motor air dan 

speedboat. Itupun harus melihat kondisi cuaca,karena jika hujan dan angin 

kencang maka tidak dapat melewati jalur air tersebut.  

Kondisi tersebut mempersulit masyarakat untuk memperoleh pelayanan 

kesehatan karena terkendala sarana dan jarak tempuh yang lumayan jauh. 



6 
 

Sedangkan Desa Sui. Asam adalah satu-satunya desa yang dapat diakses 

dengan jalur darat.Namun, kondisi jalan dengan tekstur tanah liat, jika musim 

hujan datang maka semakin memperparah kondisi jalan itu sendiri sehingga 

semakin mempersulit dalam mencapaitempat pelayanan kesehatan. Selain itu, 

kurangnya tenaga bidan di Puskesmas Sui. Asam semakin menambah sulitnya 

untuk pencapaian target persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. 

Sebagian besar tenaga kesehatan pun masih kurang dipercayai oleh masyarakat 

karena dianggap kurang berpengalaman diakibatkan umur mereka yang 

relative muda. 

Penduduk di wilayah kerja Puskesmas Sui. Asam yang mayoritasnya 

adalah etnis Madura. Penelitian Shrimarti (2009) tentang perawatan kehamilan 

dalam perspektif budaya Madura, terungkap alasan ibu hamil lebih 

memilihmelahirkan pada dukun karena latar belakang budaya. Hasil penelitian 

tersebut menyatakan bila ibu hamil melakukan persalinan pada bidan maka 

persalinannya dianggap sulit yang dalam bahasa Madura yaitu malarat. 

Sehingga ibu hamil cenderung malu bila persalinannya dikatakan malarat. 

Selain karena latar belakang budaya, hasil penelitian tersebut juga menyatakan 

beberapa alasan lain yang menyebabkan ibu hamil tidak melakukan persalinan 

pada bidan, yaitu karena biaya persalinan bidan mahal, keluarga yang ikut 

campur dalam memberi keputusan, takut operasi dan berobat ke puskesmas, 

serta rendahnya pengetahuan kesehatan ibu hamil.  

Ttingkat pendidikan ibu pada etnis inijuga masih tergolong rendah.Dengan 

tingkat pendidikan yang masih rendah ini sangat mempengaruhi pengetahuan 

ibu dalam menerima informasi-informasi kesehatan khususnya dalam 
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persalinan yang baik dan benar.Berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat 

diwilayah kerja Puskesmas Sui. Asam tahun 2012 dari 4.146 jiwa sebesar 

2.241 termasuk dalam kategori rendah yaitu tidak tamat atau hanya tamat SD, 

980 jiwa berpendidikan SMP dan 925 jiwa berpendidikan SMA. Ini 

menunjukan bahwa sebagian besar pendidikan masyarakat di wilayah kerja 

Puskesmas Sui. Asam masih rendah (Profil Kecamatan Sui. Raya, 2012). 

Observasi awal yang dilakukan pada bulan September 2013 pada beberapa 

ibu-ibu etnis Madura, diduga masih kurang pengetahuan tentang pentingnya 

melakukan pemeriksaan dan persalinan di petugas kesehatan. Menurut mereka 

kesehatan serta kondisi kandungan mereka baik-baik saja, jadi tidak perlu 

memeriksakan atau bersalin ketenaga kesehatan. Menurut mereka jika ada 

keluhan sakit baru mereka akan ke tempat pelayanan kesehatan. Jarak yang 

cukup jauh dan tidak adanya transportasi juga menjadi penyebab mereka 

enggan berkunjung ketenaga kesehatan dalam proses pemeriksaan kehamilan 

sampai proses persalinan. Kurangnya peran suami dalam memutuskan pilihan, 

desakan dari orang tua serta masih kuatnya budaya pada etnis madura membuat 

praktek dukun bayi yang melakukan pertolongan persalinan menjadi sangat 

tinggi. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud mengajukan tema 

tentang “faktor-faktor yang berhubungan dengan pemilihan penolong 

persalinan di Desa Sui. Asam Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Asam 

Kabupaten Kubu Raya (Studi Kasus pada Etnis Madura)” penting untuk 

dilakukan, sehingga dapat ditempuh upaya–upaya preventif dan upaya 

pelayanan kesehatan ibu guna menurunkan angka AKI. 
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I.2 Rumusan Masalah 

Perbandingan angka AKI di Indonesia dengan negara-negara ASEAN 

lainnya cenderung tinggi. Salah satunya diakibatkan oleh pemilihan 

pertolongan persalinan yang kurang tepat. Dimana pertolongan persalinan yang 

dilakukan oleh tenaga kesehatan tergolong rendah dibandingkan target MDG’s 

tahun 2015. Keputusan pemilihan penolong persalinan ini disebabkan karena 

kurangnya pengetahuan ibu tentang pentingnya melakukan pemeriksaan dan 

persalinan oleh tenaga kesehatan.  

Penduduk di wilayah kerja Puskesmas Sui. Asam yang mayoritasnya 

adalah etnis Madura, yang mana etnis ini lebih memilih persalinan dilakukan 

oleh dukun dengan latar belakang budaya (Shrimarti, 2009). Dan sebagian 

besar tingkat pendidikan ibu pada etnis ini yang tergolong rendah, 

sehinggamempengaruhi pengetahuan ibu tentang kesehatan khususnya dalam 

persalinan yang baik dan benar. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis 

merumuskan permalahan yang diteliti yaitu, “Apa saja faktor-faktor yang 

berhubungan dengan pemilihan penolong persalinan di Desa Sui. Asam 

Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya” (studi pada 

ibu-ibu etnis Madura)?. 

I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungandengan 

pemilihan persalinan di Desa Sui. Asam Wilayah Kerja Puskesmas 

Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya (studi pada ibu-ibu etnis madura). 
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I.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penulisan proposal skripsi ini adalah: 

1. Mengetahui karakteristik ibu hamil dalam melakukan pemilihan 

penolong persalinanoleh etnis Madura di Desa Sui. Asam Wilayah 

Kerja Puskesmas Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya. 

2. Mengetahui hubungan antara umur ibu hamil dengan pemilihan 

penolong persalinan oleh etnis Madura di Desa Sui. Asam Wilayah 

Kerja Puskesmas Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya 

3. Mengetahui hubungan antara pendidikan ibu hamil dengan pemilihan 

penolong persalinan oleh etnis Madura di Desa Sui. Asam Wilayah 

Kerja Puskesmas Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya 

4. Mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu hamil dengan pemilihan 

penolong persalinan oleh etnis Madura di Desa Sui. Asam Wilayah 

Kerja Puskesmas Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya 

5. Mengetahui hubungan antara peran suami dengan pemilihan penolong 

persalinan oleh etnis Madura di Desa Sui. Asam Wilayah kerja 

Puskesmas Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya 

6. Mengetahui hubungan antara jarak tempuh dengan pemilihan penolong 

persalinan oleh etnis Madura di Desa Sui. Asam Wilayah kerja 

Puskesmas Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya. 
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I.4. Manfaat Penelitian 

I.4.1 Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya 

Memberikan gambaran kepada Dinas Kesehatan Kabupaten 

Kubu Raya dalam hal perencanaan/pembangunan fasilitas 

kesehatan seperti puskesmas/polindes/poskesdes serta menambah 

pegawai puskesmas, memberikan pelatihan kesehatan reproduksi 

khususnya bidan sehingga pelayanan kesehatan ibu dan anak lebih 

optimal. 

I.4.2 Bagi Puskesmas Sungai Asam 

Memberikan gambaran dan informasi bagi petugas 

kesehatan terutama di Puskesmas Sungai Asam agar lebih 

meningkatkan kerjasama dengan masyarakat, dukun beranak 

tentang persalinan dan meningkatkan kualitas program pelayanan 

kesehatan ibu dan anak (KIA) ke masyarakat. 

I.4.3 Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat menambah kepustakaan yang dapat digunakan 

sebagai bahan bacaan, evaluasi dan informasi bagi mahasiswa 

dalam menambah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan referensi 

untuk penelitian selanjutnya. 

I.4.4 Bagi Peneliti 

Sebagai bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 

agar dapat memberikan pengalaman, keterampilan dan 

menganalisa permasalahan yang ada dimasyarakat melalui kegiatan 

penelitian ini. 


