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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Upaya pemerintah dalam meningkatkan derajat  kesehatan,  

dituangkan dalam  tujuan pembangunan  nasional yaitu Millennium 

Development  Goals (MDGs). Proses pencapaian tujuan pembangunan 

kesehatan nasional melalui MDGs terdapat beberapa masalah yang multi 

kompleks, seperti masalah budaya, pendidikan masyarakat, pengetahuan, 

lingkungan, kecukupan sarana fasilitas kesehatan, sumber daya manusia dan 

lain-lain. Upaya pemerintah untuk menghadapi masalah-masalah tersebut, 

maka dibuatlah beberapa program yang menjamin kesehatan masyarakat, 

diantaranya jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan program 

jaminan persalinan atau Jampersal (Sumardi, Busroni, Muhawarman, Rijadi, 

Setyowati,  2011). 

Menurunkan angka kematian ibu dan bayi merupakan salah satu 

tujuan dari rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2010-

2014. Penurunan AKB (angka kematian Bayi)  dan AKI (angka kematian Ibu) 

merupakan salah satu tujuan MDGs yang lebih sulit dicapai dibandingkan 

dengan target MDGs lainya. Kemudian pemerintah membuat suatu upaya 

dalam mendukung tercapainya hal tersebut, diantaranya membuat beberapa 

kemudahan bagi masyarakat dalam mencapai pelayanan fasilitas kesehatan 

dengan cara menambah puskesmas baru di daerah-daerah terpencil dan 

menetapkan tiap satu  desa minimal satu bidan yang bertempat tinggal di desa 
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tersebut, sehingga MDGs persalinan oleh tenaga kesehatan bisa tercapai 100 

persen, yang pada akhirnya AKI dan AKB dapat diturunkan (Sumardi, 

Busroni, Muhawarman, Rijadi, Setyowati,  2011). 

Fakta yang ada untuk mencapai persalinan 100 persen oleh tenaga 

kesehatan tidaklah mudah, karena banyak faktor yang mempengaruhi, 

diantarannya faktor letak geografis suatu daerah, pendidikan masyarakat, 

kultur budaya, sosial ekonomi dan dukungan keluarga untuk memilih fasilitas 

pelayanan kesehatan dalam persalinannya, dari letak geografis misalnya 

karena infrastuktur jalan yang sulit dan jauh menjadikan ibu bersalin 

membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai fasilitas pelayanan 

kesehatan, hal ini akan berdampak fatal apabila terjadi gawat janin dan gawat 

ibu, yaitu bisa menyebabkan kematian ibu atau bayinya. Faktor dukungan 

keluarga misalnya, apabila keluarga masih banyak mempercayai hal-hal yang 

berbau tahayul dan menurunya rasa gotong-royong atau kebersamaan diantara 

keluarga, hal ini bisa mempengaruhi keputusan keluarga dalam memilih 

pertolongan persalinan di pelayanan kesehatan, serta masih banyak contoh-

contoh lain yang bisa mempengaruhi ibu bersalin dalam memilih pertolongan 

persalinannya di tenaga kesehatan (Sumardi, Busroni, Muhawarman, Rijadi, 

Setyowati,  2011). 

Penurunan AKI dan AKB di daerah pedesaan atau terpencil belum 

bisa seperti yang diharapkan pemerintah, karena di masyarakat pedesaan atau 

terpencil pada umumnya mereka  masih  banyak yang belum bersalin di 

fasilitas  kesehatan yang lain. (Erniyati, Siswati, dan Siti hadijah, 2009) 
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mengatakan bahwa  masyarakat terpencil yang merupakan daerah 

pegunungan dan jangkauan yang sulit, latar belakang pendidikan yang 

rendah, sosial ekonomi yang lemah, dan akses layanan kesehatan yang kurang 

baik, sehingga masih banyak ibu hamil yang memilih bersalin di tenaga non 

kesehatan atau dukun.  

Resiko kematian ibu dan bayi terjadi pada periode persalinan, di 

Indonesia persalinan oleh dukun bayi tergolong masih banyak (50-60%) dari 

total keseluruhan persalinan, hal tersebut terutama terjadi di daerah pedesaan 

(Rita dan Surachmindari, 2013). Di Propinsi Jawa tengah untuk persalinan 

dengan pertolongan dukun bayi masih 19,8%. Berdasarkan sumber laporan 

KIA (kesehatan ibu dan anak) Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali angka 

kelahiran di dukun bayi masih ada 11,07% dan di UPTD (Unit Pelaksana 

Teknis Daerah) Puskesmas Wonosegoro II berdasarkan sumber laporan KIA 

pada 2 tahun terakhir berjumlah 87 kelahiran di dukun bayi atau 15,5%, yaitu 

pada tahun 2013 angka kelahiran bayi di dukun sebesar 10,5% atau 31 bayi 

dari total persalinan 295, kemudian pada tahun 2014 angka kelahiran bayi di 

dukun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu 18,9%  atau 56 

bayi dari total persalinan 296. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2014 

fasilitas Jampersal oleh pemerintah dicabut dan digantikan era BPJS atau 

JKN, menurut masyarakat pemakaian kartu tersebut prosedurnya lebih sulit 

dibanding Jampersal. Pada tahun 2014  AKI dan AKB juga mengalami 

peningkatan, berdasarkan laporan KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali 

menunjukkan masih adanya AKI 14 kasus (95,05/100.000 kelahiran) dan 
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AKB 11 kasus 7,53% pada tahun 2013 dan AKI 17 kasus (110/100.000 

kelahiran) dan AKB 16 kasus 10,67% pada tahun 2014. Hal itu terjadi pada 

desa yang dukun bayinya masih menolong persalinan. 

UPTD Puskesmas Wonosegoro II merupakan salah satu wilayah 

yang terpencil dan sulit di kabupaten Boyolali serta mempunyai 7 desa 

sebagai wilayah kerjanya, UPTD Puskesmas Wonosegoro II berada di bagian 

paling utara berbatasan dengan kabupaten Grobogan, dan paling barat 

berbatasan dengan kota Salatiga. Namun apabila terjadi gawat janin maupun 

gawat ibu bersalin untuk mencapai akses dengan fasilitas pelayanan 

kesehatan yang memadai seperti Salatiga, Grobogan, maupun ke Boyolali 

kota  terkendala infrastuktur jalan yang rusak berat dan belum beraspal. Hal 

itulah yang membuat persalinan di UPTD Puskesmas Wonosegoro II belum 

bisa mencapai 100 persen oleh tenaga kesehatan maupun fasilitas kesehatan   

(Budianto, 2014). 

Berdasarkan wawancara dengan bidan koordinator KIA dan 

pencatatan laporan KIA di UPTD Puskesmas Wonosegoro II, serta hasil 

pengamatan yang dikumpulkan secara simultan (dalam waktu yang 

bersamaan) dari rekam medis diperoleh data bahwa, hampir setiap tahun lebih 

dari 10 persen persalinan di wilayah kerja Puskesmas Wonosegoro II masih 

ditolong oleh tenaga non kesehatan atau dukun bayi. Dari hasil pencatatan 

dan pelaporan rekam medis yang ada di Puskesmas Wonosegoro II terdapat 

1angka kejadian AKI dan 2 angka kejadian AKB  yang disebabkan oleh 

persalinan di dukun bayi, hal ini di karenakan perlengkapan peralatan yang 
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tidak sesuai standar dan steril pada saat terjadi gawat janin, kemudian dari 

hasil wawan cara 10 ibu bersalin yang melahirkan di dukun bayi di dapatkan 

jawaban sebagai alasan mengapa memilih pertolongan persalinanya di dukun 

bayi, 2 diantaranya karena rumah bidan yang jauh serta jalan yang rusak, 3 

diantaranya menjawab bahwa pada saat mau melahirkan menurut keluarganya 

tidak boleh pergi ke arah selatan yang notabene ke arah bidan desa setempat, 

3 diantaranya menjawab lebih nyaman bersalin di rumah sendiri karena lebih 

murah beayanya, dan 2 menjawab terserah keluarga, maka dari fenomena 

tersebut menarik untuk dikaji dan diteliti. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan yang perlu untuk dikaji 

dan diteliti yaitu, bagaimana gambaran faktor-faktor ibu bersalin dalam 

memilih pertolongan persalinan dengan bantuan dukun bayi di wilayah kerja 

UPTD Puskesmas Wonosegoro II kabupaten Boyolali. 

 

C. Tujuan Penilitian 

 Dari perumusan masalah tersebut di atas, maka peneliti menetapkan tujuan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Tujuan Umum 

  Mengetahui gambaran tentang beberapa hal yang menyebabkan ibu 

bersalin memilih persalinan di tenaga non kesehatan atau dukun bayi di 

UPTD Puskesmas Wonosegoro II. 
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2. Tujuan Khusus 

 Adapun tujuan khusus yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

a.      Untuk mengetahui gambaran letak geografis terhadap keputusan ibu 

bersalin memilih pertolongan persalinan di tenaga non kesehatan 

atau dukun bayi. 

b.      Untuk mengetahui gambaran tingkat pendidikan ibu bersalin 

terhadap keputusannya dalam memilih pertolongan persalinan di 

tenaga non kesehatan atau dukun bayi. 

c.      Untuk mengetahui gambaran  kultur budaya terhadap keputusan ibu 

bersalin untuk melakukan persalinan ke tenaga non kesehatan atau 

dukun bayi. 

d.      Untuk mengetahui gambaran  dukungan keluarga terhadap     

keputusan ibu bersalin untuk melakukan persalinan ke tenaga non 

kesehatan atau dukun bayi. 

e.    Untuk mengetahui gambaran  kondisi sosial ekonomi terhadap  

keputusan ibu bersalin untuk melakukan persalinan ketenaga non 

kesehatan atau dukun bayi. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Praktisi dan Instansi kesehatan 

          Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

pertimbangan kepada pihak puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten 

untuk perencanaan program kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan 

kualitas pelayanan dalam menolong persalinan. 

2. Pelayanan Keperawatan 

          Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada 

perawat tentang keadaan sesungguhnya pertolongan persalinan yang ada, 

sehingga perawat dapat membuat rencana kegiatan keperawatan 

maternitas yang baik untuk mendukung penurunan AKI dan AKB di 

wilayah kerjanya. 

3. Ilmu Keperawatan 

           Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bahwa ada 

beberapa hal yang menyebabkan ibu hamil memilih pertolongan 

persalinannya di tenaga non kesehatan atau dukun bayi, sehingga dapat 

dikembangkan dalam ilmu keperawatan maternitas. 

4. Penelitian Keperawatan 

      Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi penelitian 

selanjutnya dan memberikan informasi awal bagi pengembangan 

penelitian serupa di masa yang akan datang. 
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E. Keaslian Penelitian 

 Beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti : 

1. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Erniyati, 

Siswati, dan Siti hodijah, dengan judul penelitian “Perspektif 

Pertolongan Persalinan Oleh Dukun Bayi Di Desa Bumijawa 

Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal Tahun 2009 ”. Dengan variabel 

penelitiannya adalah faktor beaya, akses layanan kesehatan, perawatan 

paripurna, proses persalinan yang mudah dan adanya dukungan 

keluarga, metode penelitian kualitatif yang berusaha menggali faktor-

faktor apa saja yang menyebabkan ibu hamil bersalin di dukun. 

Kemudian yang membedakan dengan penelitian ini adalah judul 

penelitian, Variabel penelitiannya adalah letak geografis, pendidikan, 

kultur budaya, dukungan keluarga, sosial ekonomi, dan pemilihan 

pertolongan persalinan dengan bantuan dukun bayi. Metode 

penelitiannya dengan deskriptif analitik dengan retrospektif kohort. 

2. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kasnodiharjo, Lusi Kristiana, 

dan Tri Juni Angkasawati dengan judul penelitian ‘’Peran Dukun Bayi 

Dalam Menunjang Kesehatan Ibu Dan Anak Di Desa Gadingsari 

Kecamatan  Sanden Tahun 2010”, variabel penelitian ini adalah faktor 

ikatan batin, sosial budaya, ekonomi. Metode penelitian ini pendekatan 

etnogrfi dengan sifat kualitatif. Kemudian yang membedakan dengan 

penelitian ini adalah judul penelitian, Variabel penelitiannya adalah 
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letak geografis, pendidikan, kultur budaya, dukungan keluarga, sosial 

ekonomi, dan pemilihan pertolongan persalinan dengan bantuan dukun 

bayi. Metode penelitiannya dengan deskriptif analitik dengan 

retrospektif kohort. 

3. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Rina 

Anggorodi, dengan judul penelitian “Dukun Bayi Dalam Persalinan 

Oleh Masyarakat Indonesia Tahun 2009”. Dengan variabel 

penelitiannya adalah tingkat pendidikan, kemampuan membayar, 

pengetahuan, kebiasaan ibu, keterjangkauan sarana prasarana 

kesehatan, dan pemilihan pertolongan persalinan ibu hamil. Metode 

penelitian ini menggunakan analitik cross setional study. Kemudian 

yang membedakan dengan penelitian ini adalah judul penelitian, 

Variabel penelitiannya adalah letak geografis, pendidikan, kultur 

budaya, dukungan keluarga, sosial ekonomi, dan pemilihan pertolongan 

persalinan dengan bantuan dukun bayi. Metode penelitiannya dengan 

deskriptif analitik dengan retrospektif kohort. 

4. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Fari.A, 

Triani W.s, Yudhy D, dengan judul penelitian “Analisis Spasial 

Pemilihan Tempat Pertolongan Persalinan Di Kelurahan Sendang 

Mulyo Semarang Tahun 2010”. Dengan variabel penelitiannya, yaitu 

Umur, Pendidikan, Pekerjaan, Pendapatan, dan Pengambil Keputusan 

dalam memilih tempat persalinan, metode yang digunakan adalah 

Deskriptif dengan pendekatan belah lintang fokus analisis keruangan. 
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Kemudian yang membedakan dengan penelitian ini adalah judul 

penelitian, Variabel penelitiannya adalah letak geografis, pendidikan, 

kultur budaya, dukungan keluarga, sosial ekonomi, dan pemilihan 

pertolongan persalinan dengan bantuan dukun bayi. Metode 

penelitiannya dengan deskriptif analitik dengan retrospektif kohort. 

 

 


