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ABSTRACT 

 

    Anemia in pregnancy is potentially detrimental to mothers and their babies 

because it can increase the illness and mortality rate of mothers and their babies. 

Mothers who suffer from anemia need to find safe places to give birth. The 

number of women who delivered their babies by the aid of parajis in the working 

area of Hamparan Perak Puskesmas in 2012 was still high (32.2%) even though 

some of them underwent complication in pregnancy because of anemia in 

trimester III. 

    The type of the research was analytic or explanatory with cross sectional 

design which was aimed to analyze some factors which influenced the decision of 

pregnant mothers in trimester III who suffered from anemia to select childbirth 

aid. The research was conducted in the working area of Hamparan Perak 

Puskesmas, Deli Serdang District. The population was 48 pregnant mothers, and 

all of them were used as the samples. The data were analyzed by using univatriate 

and bivatriate analysis with chi square test and multivatriate analysis with 

multiple logistic regression tests. 

    The result of the research showed that pregnant mothers in trimester III who 

suffered from anemia selected midwives as the aides in childbirth  

(75%), and 25% of them selected parajis. The result of multiple logistic 

regression tests showed that the variables which influenced the selection of 

childbirth aid were knowledge (0.014) and socio-cultural factor (0.002), while the 

variables which did not influence were attitude (p=0.711), family support 

(p=0.111), and socio-economic factor (p=0.397). If knowledge was good and 

socio-cultural factor was good, the probability value of pregnant mothers in 

trimester III who suffered from anemia in selecting midwives as the aides in 

childbirth was 99.40%; otherwise, they would select midwives as the aides in 

childbirth was 9.64%. 

    It is recommended that the Head of Hamparan Perak Health Center provide 

health counseling and information about the process of pregnancy, childbirth, and 

the danger of anemia so that pregnant mothers’ knowledge will improve and 

provide persuasive approach to change the behavior of villagers who still ask 

help from parajis  in childbirth which is usually not sterile.  

  

Keywords: Pregnant Mothers, Anemia, Childbirth aides. 

  



 
 

 
PENDAHULUAN  

    Komplikasi kehamilan dan 

persalinan yang terjadi di berbagai 

negara menjadi penyebab utama 

kematian wanita pada usia 

reproduksi. Komplikasi pada 

kehamilan yang sering terjadi pada 

ibu hamil yaitu perdarahan, 

keguguran, kehamilan ektopik, 

preeklampsia/eklampsia, dan anemia 

(Indiarti, 2009). 

    Anemia kehamilan disebut 

“Potential Danger to Mother and 

Child” (potensial membahayakan ibu 

dan anak), karena itulah anemia 

memerlukan perhatian serius dari 

semua pihak yang terkait dalam 

pelayanan kesehatan pada lini 

terdepan. Pengaruh anemia dalam 

kehamilan diantaranya adalah dapat 

menyebabkan BBLR dan 

perdarahan. Anemia pada kehamilan 

adalah anemia karena kekurangan zat 

besi, kekurangan asam folat, infeksi 

dan kelainan darah, jenis anemia 

yang pengobatannya relatif mudah 

bahkan murah. Anemia pada 

kehamilan merupakan masalah 

Nasional karena mencerminkan nilai 

kesejahteraan sosial ekonomi 

masyarakat dan pengaruhnya sangat 

besar terhadap kualitas sumber daya 

manusia (Manuaba, 2010). 

    Laporan World Health 

Organization (WHO) tahun 2010 

menunjukkan bahwa sekitar 56% 

dari seluruh jenis anemia 

diperkirakan akibat dari defisiensi 

besi. Selain itu, 36% karena 

defisiensi mikronutrient (vitamin A, 

B6, B12, riboflavin dan asam folat) 

dan sisanya 8% karena faktor 

kelainan keturunan seperti 

thalasemia dan sickle cell disease 

juga telah diketahui menjadi 

penyebab anemia. Target pemberian 

tablet Fe pada ibu hamil pada tahun 

2010 adalah 85% (Fatimah, 2011). 

    Berdasarkan Profil Kesehatan 

Indonesia tahun 2010 prevalensi 

anemia pada ibu hamil sebesar 

24,5%. Keadaan ini mengindikasikan 

bahwa anemia gizi besi masih 

menjadi masalah kesehatan 

masyarakat. Penanggu-langan 

masalah anemia gizi besi saat ini 

terfokus pada pemberian tablet 

tambah darah (Fe) pada ibu hamil. 

Ibu hamil mendapat tablet tambah 

darah 90 tablet selama kehamilannya 

(Kemenkes RI, 2011). Anemia dapat 

menyebabkan perdarahan pada ibu 

hamil dan bersalin sehingga 

menyebabkan angka kematian ibu 

meningkat. Berdasarkan data SDKI 

(2012), AKI di Indonesia meningkat 

menjadi 359 per 100.000 kelahiran 

hidup (KH) dari 228 per 100.000 KH 

pada tahun 2007 (Kemenkes RI, 

2012). 

    Laporan berbagai studi di 

Indonesia memperlihatkan masih 

tingginya prevalensi anemia gizi 

pada ibu hamil berkisar antara 20-

50%. Survei yang dilakukan oleh 

Gross et al  di Jakarta dan 

Yogyakarta melaporkan prevalensi 

anemia pada ibu hamil sebesar 

21,1%. Hoo Swie Tjiong (1998) 

menemukan anemia pada kehamilan 

trimester I adalah 3,8%, pada 

Trimester II sebesar 13,6% dan 

24,8% pada trimester III. Akrib 

Sukarman (2002) menemukan 

sebesar 40,1% wanita hamil di Bogor 

menderita anemia (Manuaba, 2010). 

    Berdasarkan Profil Kesehatan 

Sumatera Utara tahun 2010, 

berdasarkan survei anemia yang 

dilaksanakan tahun 2010 di 4 



 
 

kabupaten/kota di Sumatera Utara, 

yaitu Kota Medan, Binjai, Deli 

Serdang dan Langkat diketahui 

bahwa 40,50% wanita hamil 

menderita anemia. Salah satu upaya 

yang dilakukan untuk menurunkan 

prevalensi anemia adalah dengan 

pemberian tablet besi (Fe) sebanyak 

90 tablet selama masa kehamilan. 

Cakupan ibu hamil yang mendapat 

90 tablet besi di Sumatera Utara 

menunjukkan kenaikan yaitu 33,03% 

tahun 2008, naik menjadi 53,09% 

tahun 2009 dan menjadi 76,67% di 

tahun 2010, namun belum mencapai 

target yang ditentukan yaitu 80% 

(Dinkes Propsu, 2011). 

     Cakupan pertolongan 

persalinan yang ditolong oleh tenaga 

kesehatan di Sumatera Utara 

cenderung meningkat. Pada tahun 

2008 cakupan pertolongan persalinan 

yaitu 81,61%, tahun 2009 yaitu 

85,93%, tahun 2010 yaitu 86,73%, 

hal itu menunjukkan bahwa pada 

tahun 2010 pertolongan persalinan 

yang dilakukan oleh tenaga non 

kesehatan seperti dukun bayi sebesar 

13,27% (Dinkes Propsu, 2011).  

     Berdasarkan data dari 

Puskesmas Hamparan Perak bahwa 

berdasarkan bulan Desember 2012 

jumlah sasaran ibu hamil yaitu 2.217 

orang, sasaran ibu bersalin 2.112 

orang. Jumlah pertolongan 

persalinan yang dilakukan oleh 

tenaga kesehatan sebanyak 1.433 

orang (67,8%), sedangkan persalinan 

dengan dukun bayi yaitu 679 orang 

(32,2%). Jumlah ibu yang 

mengalami komplikasi kehamilan 

sebanyak 232 orang (Profil 

Kesehatan Puskesmas, 2012). yaitu 

anemia 134 orang (57,7%), dan 

preeklampsia/eklamp-sia 47 orang 

(20,3%), perdarahan 22 orang (9,5%) 

(keguguran 16 orang (6,9%), dan 

kehamilan ektopik terganggu 13 

orang (5,6%)).  (Puskesmas 

Hamparan Perak, 2012). 

    Studi pendahuluan yang 

penulis lakukan wilayah kerja 

Puskesmas Hamparan Perak 

diperoleh data bahwa pada tahun 

2012 jumlah ibu melahirkan ke 

dukun bayi masih tinggi yaitu 679 

orang (32,2%) dari 2.112 orang, 

padahal sebagian dari ibu tersebut 

mengalami komplikasi kehamilan 

seperti anemia terutama pada 

trimester ke III. Walaupun tidak 

ditemukan ibu melahirkan yang 

meninggal dunia, tetapi beberapa ibu 

membutuhkan perawatan lebih lama 

pasca persalinan sehingga 

meningkatkan angka kesakitan dan 

tidak dapat melakukan perawatan 

pada bayi dengan optimal.  

 Banyaknya ibu yang memilih 

dukun bayi sebagai penolong 

persalinan karena faktor kedekatan 

dan budaya setempat yang masih 

memandang bahwa dukun orang 

yang paham dengan masalah-

masalah persalinan dengan 

pendekatan sosiokultural seperti jika 

ibu mengalami perdarahan maka ibu 

diberi air putih yang telah dibaca 

doa-doa atau jampi-jampi. Tidak 

semua ibu yang mengalami anemia 

meminta pertolongan persalinan oleh 

dukun bayi karena masih banyak 

juga ibu yang melakukan persalinan 

di tenaga kesehatan ketika 

mengalami anemia  pada trimester 

III.  

Pemilihan penolong 

persalinan oleh ibu bersalin diduga 

dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, 

dukungan keluarga, ekonomi, dan 

sosial budaya. Data yang diperoleh 

tentang jumlah ibu yang mengalami 



 
 

anemia bahwa sampai dengan bulan 

April 2013 jumlah ibu hamil  yang 

mengalami komplikasi yaitu anemia 

sebanyak 117 orang yang terdiri dari 

anemia pada trimester I sebanyak 41 

orang (35,0%), anemia pada 

trimester II sebanyak 23 orang 

(19,7%), dan anemia pada trimester 

III sebanyak 53 orang (45,3%), pada 

bulan Agustus 2013 jumlah ibu 

hamil trimester III yang mengalami 

anemia sebanyak 48 orang. 

 

PERMASALAHAN  

     Permasalahan dalam 

penelitian ini adalah faktor-faktor 

apa saja yang memengaruhi ibu 

hamil trimester III yang mengalami 

anemia dalam memilih penolong 

persalinan di Wilayah Kerja 

Puskesmas Hamparan Perak. 

  

TUJUAN PENELITIAN 

     Untuk menganalisis faktor-

faktor yang memengaruhi ibu hamil 

trimester III yang mengalami anemia 

dalam memilih penolong persalinan 

di Wilayah Kerja Puskesmas 

Hamparan Perak. 

  

METODE PENELITIAN  

    Jenis penelitian ini adalah 

explanatory research dengan 

menggunakan pendekatan cross 

sectional (sekat silang). Lokasi 

penelitian di Wilayah Kerja 

Puskesmas Hamparan Perak. 

Populasi seluruh ibu hamil trimester 

III yang mengalami anemia di 

Wilayah Kerja Puskesmas Hamparan 

Perak pada bulan Agustus 2013 

berjumlah 48 orang, seluruhnya 

dijadikan sampel. Data penelitian ini 

adalah data primer dan data 

sekunder. Analisis data dilakukan 

menggunakan analisis univariat, 

analisis bivariat (uji Chi-square), dan 

analisis multivariat (regresi logistik 

ganda). 

  

HASIL PENELITIAN DAN PEM-

BAHASAN  

Identitas Responden  

    Identitas responden yang 

ditanyakan dalam penelitian ini 

meliputi umur, pendidikan, pekerjaan 

dan jumlah anak. Dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden berumur 

20 – 35 tahun sebanyak 33 orang 

(68,8%), berpendidikan SMA 

sebanyak 21 orang (43,8%), 

pekerjaan sebagian responden adalah 

ibu rumah tangga sebanyak 35 orang 

(72,9%), memiliki anak 2 orang 

sebanyak 23 orang (47,9%).  

  

Analisis Univariat  

    Hasil penelitian yang dilakukan 

pada 48 responden dengan 

menanyakan pengetahuan responden 

tentang anemia pada kehamilan, 

sebagian besar pengetahuan 

responden dalam kategori baik 

sebanyak 31 orang (64,6%), jumlah 

responden yang bersikap positif 

sama banyaknya dengan responden 

yang bersikap negatif masing-masing 

sebanyak 24 orang (50,5%), 

dukungan keluarga responden 

dengan kategori baik sebanyak 34 

orang (70,8%), sosial ekonomi 

responden dengan kategori baik 

sebanyak 30 orang (62,5%), sosial 

budaya responden dengan kategori 

baik sebanyak 30 orang (62,5%). 

Berdasarkan hasil penelitian tentang 

pemilihan penolong 

persalinan  sebagian besar responden 

yang mengalami anemia memilih 

bidan sebagai penolong 

persalinan  sebanyak 36  orang 



 
 

(75,0%), dan selebihnya memilih 

dukun bayi sebagai penolong 

persalinan sebanyak 12 orang 

(25,0%). 

  

Analisis Bivariat  

    Hasil uji statistik dengan 

menggunakan uji Chi-Square 

menunjukkan ada hubungan yang 

signifikan antara pengetahuan ibu 

hamil trimester III yang mengalami 

anemia dengan pemilihan penolong 

persalinan, nilai probabilitas (p) = 

0,002 < 0,05. Ada hubungan yang 

signifikan antara sikap ibu hamil 

trimester III yang mengalami anemia 

dengan pemilihan penolong 

persalinan, nilai probabilitas (p) = 

0,002 < 0,05. Ada hubungan yang 

signifikan antara dukungan keluarga 

dengan pemilihan penolong 

persalinan, nilai probabilitas (p) = 

0,0001 < 0,05. Ada hubungan yang 

signifikan antara sosial ekonomi 

dengan pemilihan penolong 

persalinan dalam melakukan 

pertolongan persalinan, nilai 

probabilitas (p) = 0,0001 < 0,05. 
dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 1.    Analisis Bivariat Hubungan Pengetahuan, Sikap, Dukungan 

Keluarga, Sosial Ekonomi dengan Pemilihan Penolong Persalinan  

  

Pengetahuan  

Pemilihan Penolong Persalinan 
Jumlah 

p Dukun Bayi Bidan  

Jlh % Jlh % Jlh % 

Kurang  

Baik 

9 

3 

52,9 

9,7 

8 

28 

47,1 

90,3 

17 

31 

100,0 

100,0 0,002 

Total 12 25,0 36 75,0 48 100 

Sikap  

Pemilihan Penolong Persalinan 
Jumlah 

p Dukun Bayi Bidan  

Jlh % Jlh % Jlh % 

Negatif 

Positif  

11 

1 

45,8 

4,2 

13 

23 

54,2 

95,8 

24 

24 

100,0 

100,0 0,002 

Total 12 25,0 36 75,0 48 100 

Dukungan   Keluarga  

Pemilihan Penolong Persalinan 
Jumlah 

p Dukun Bayi Bidan  

Jlh % Jlh % Jlh % 

Kurang  

Baik  

9 

3 

63,4 

8,8 

5 

31 

35.7 

91,2 

14 

34 

100,0 

100,0 0,0001 

Total 12 25,0 36 75,0 48 100 

Sosial Ekonomi  

Pemilihan Penolong Persalinan 
Jumlah 

p Dukun Bayi Bidan  

Jlh % Jlh % Jlh % 

Kurang 

Baik 

10 

2 

55,6 

6,7 

8 

28 

44,4 

93,3 

18 

30 

100,0 

100,0 0,0001 

Total 12 25,0 36 75,0 48 100 

   



 
 

Analisis Multivariat  

    Untuk mengetahui pemilihan 

penolong persalinan oleh ibu 

trimester III yang mengalami anemia 

di wilayah kerja Puskesmas 

Hamparan Perak secara bersamaan 

dilakukan dengan menggunakan uji 

regresi logistik berganda. Hasil 

analisis multivariat dengan uji 

regresi logistik ganda diperoleh hasil 

bahwa variabel yang berpengaruh 

signifikan terhadap pemilihan 

penolong persalinan oleh ibu 

trimester III yang mengalami anemia 

yaitu pengetahuan (p=0,014), dan 

variabel sosial budaya (p=0,002) 

sedangkan variabel yang tidak 

berpengaruh yaitu sikap (p=0,711), 

dukungan keluarga (p=0,111), dan 

sosial ekonomi (p=0,397) (lihat 

lampiran uji regresi logistik ganda).  

    Besar pengaruh pengetahuan ibu 

hamil trimester III yang mengalami 

anemia terhadap pemilihan penolong 

persalinan dengan nilai OR = 20,053 

artinya ibu hamil yang 

berpengetahuan baik 20 kali lebih 

tinggi akan memilih bidan sebagai 

penolong persalinan dibandingkan 

ibu hamil yang berpengetahuan 

kurang. Besar pengaruh sosial 

budaya terhadap pemilihan penolong 

persalinan dengan nilai OR = 27,100 

artinya ibu hamil dengan sosial 

budaya baik 27 kali lebih tinggi akan 

memilih bidan sebagai penolong 

persalinan dibandingkan ibu hamil 

dengan sosial budaya kurang. 

  

Tabel 3.    Hasil Analisis Multivariat Uji Regresi Logistik Ganda 

Variabel B Sig. OR 95%CI for Exp(B) 

Pengetahuan 

Sosial Budaya 

Constant  

2,998 

4,345 

-2,238 

0,014 

0,002 

20,053 

27,100 

1,836 - 59,043 

4,993 - 710,623 

 

Sehingga dapat dibuat model regresi 

logistik yaitu: 

γi = ln  = -2,238 + 2,998 (pengetahuan) 

+ 4,345 (sosial budaya) 
    Jika diasumsikan variabel yang lain 

tetap, maka semakin baik pengetahuan 

ibu maka kemungkinan memilih 

penolong persalinan meningkat 

sebesar 2,9 lebih tinggi jika 

dibandingkan pengetahuan kurang. 

Demikian juga dengan sosial budaya, 

semakin baik sosial budaya ibu maka 

kemungkinan memilih penolong 

persalinan meningkat sebesar 4,3 kali 

dibanding dengan sosial budaya 

kurang baik. 

     

Sedangkan nilai probabilitas individu 

dalam pemilihan penolong 

persalinan  yaitu: 

p =  

    Dengan model persamaan regresi, 

kita dapat membuat ramalan tentang 

probabilitas individu ibu hamil 

trimester III yang mengalami anemia 

dalam memilih bidan sebagai 

penolong persalinan. Jika ibu hamil 

trimester III yang mengalami anemia 

memiliki nilai variabel prediktor, 

sebagai berikut : 

1. Jika pengetahuan baik dan sosial 

budaya baik maka nilai 



 
 

probabilitas ibu hamil trimester 

III yang mengalami anemia 

dalam memilih bidan sebagai 

penolong persalinan sebesar 

99,40%. 

2. Jika pengetahuan kurang dan 

sosial budaya kurang maka nilai 

probabilitas ibu hamil trimester 

III yang mengalami anemia 

dalam memilih bidan sebagai 

penolong persalinan sebesar 

9,64%. 

  

Pengaruh Pengetahuan Ibu Hamil 

Trimester III yang Mengalami 

Anemia terhadap Pemilihan 

Penolong Persalinan 

Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Amilda (2010), di 

Desa Banjarsari Kecamatan Grabag 

Kabupaten Magelang didapatkan 

bahwa 55,6% ibu yang mengalami 

anemia memilih pertolongan 

persalinan oleh dukun bayi dan 

44,4% oleh bidan. Ada hubungan 

yang bermakna antara tingkat 

pengetahuan (p=0,000), dengan 

pemilihan pertolongan persalinan. 

Berbeda dengan hasil penelitian 

Jahidin (2012), di Kecamatan 

Limboro Kabupaten Polewali 

Mandar mendapatkan hasil bahwa 

pengetahuan ibu (p= 0,791) tidak 

berpengaruh terhadap alternatif 

pemilihan penolong persalinan. 

Pengetahuan mempunyai 

keeratan hubungan dengan pemilihan 

tempat persalinan, artinya semakin 

baik pengetahuan ibu maka 

kecenderungan ibu memilih 

penolong persalinan pada bidan atau 

tenaga kesehatan akan semakin 

besar, maupun jika dihadapkan pada 

permasalahan lain seperti faktor 

ekonomi atau kebutuhan yang sangat 

mendesak akibat kurangnya akses ke 

pelayanan kesehatan, maka ibu akan 

memilih untuk memutuskan 

memanfaatkan dukun bayi untuk 

menolong. Pengetahuan ibu 

merupakan salah satu indikator dari 

perilaku kesehatan untuk pemilihan 

tempat persalinan (Notoatmodjo, 

2010). 

    Pengetahuan tentang anemia dan 

cara mengatasinya sangat penting 

dimiliki oleh ibu hamil. Dari hasil 

penelitian ini bahwa sebagian besar 

ibu sudah berpengetahuan baik 

(64,6%), tetapi dalam pelaksanaan 

atau praktiknya ibu masih 

mengalami anemia. Hal ini berarti 

apa yang diketahui ibu tidak 

diterapkan dengan baik dalam masa 

kehamilannya, karena adanya 

kemalasan ibu untuk melakukan 

perawatan kehamilan. Adanya 

anggapan ibu bahwa kurang darah 

tidak berpengaruh buruk terhadap 

kehamilan dan persalinan 

menyebabkan ibu tidak termotivasi 

untuk mengkonsumsi makanan yang 

bergizi atau mengkonsumsi tablet 

besi. Bagi sebagian ibu hamil, 

kurang darah adalah hal biasa karena 

zat-zat dalam tubuh diserap oleh 

bayi, dan akan kembali setelah 

melahirkan nantinya. Tetapi dalam 

pemilihan penolong persalinan 

sebagian besar ibu hamil sudah benar 

karena responden yang memiliki 

pengetahuan kurang sebagian besar 

memilih dukun bayi sebagai 

penolong persalinan, sedangkan 

responden berpengetahuan baik 

sebagian besar memilih bidan 

sebagai penolong persalinan. 

 

 

 

  



 
 

Pengaruh Sikap Ibu Hamil 

Trimester III yang Mengalami 

Anemia terhadap Pemilihan 

Penolong Persalinan 

     Sikap adalah kumpulan 

perasaan, keyakinan dan 

kecenderungan perilaku yang secara 

relatif berlangsung lama yang 

ditujukan kepada orang, ide, obyek 

dan kelompok orang tertentu. Sikap 

merupakan suatu kondisi di dalam 

diri seseorang yang mempengaruhi 

perilakunya terhadap obyek sikap, 

misalnya kepatuhan pasien terhadap 

paramedis, sikap ibu hamil terhadap 

pemilihan penolong 

persalinan.  Sikap terhadap sesuatu 

objek akan diikuti oleh perasaan 

tertentu baik positif maupun negatif 

terhadap objek tersebut. Sikap juga 

mengandung motivasi, yang 

mempunyai daya dorong bagi 

industri untuk berperilaku secara 

individu terhadap objek yang 

dihadapinya (Walgito, 2008). 

    Dari hasil penelitian ini 

melalui uji regresi logistik berganda 

bahwa sikap ibu hamil trimester III 

yang mengalami anemia tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

pemilihan penolong persalinan, hal 

ini disebabkan sebagian ibu yang 

memilih dukun sebagai penolong 

persalinan masih juga mengharapkan 

bahwa penolong persalinan mampu 

membantu dan membimbing pada 

acara-acara selamatan, dimana latar 

belakang budaya masyarakat di 

wilayah kerja Puskesmas Hamparan 

Perak adalah masyarakat pedesaan 

yang masih menghargai adat istiadat 

jadi walaupun mereka memilih bidan 

sebagai penolong persalinan tetapi 

masih mengharapkan bahwa 

penolong persalinan sudah dikenal 

baik, sabar dan telaten, biaya murah, 

membantu sampai dengan masa 

nifas.   

  

Pengaruh Dukungan Keluarga Ibu 

Hamil Trimester III yang 

Mengalami Anemia terhadap 

Pemilihan Penolong Persalinan 

     Suami dan keluarga memiliki 

peranan penting dalam memilih 

penolong selama kehamilan, 

persalinan dan nifas. Hal ini terutama 

terjadi pada perempuan yang relatif 

muda usianya sehingga kemampuan 

mengambil keputusan secara mandiri 

masih rendah. Mereka berpendapat 

bahwa pilihan orang yang lebih tua 

adalah yang terbaik karena orang tua 

lebih berpengalaman daripada 

mereka. Selain itu, kalau mereka 

mengikuti saran orang tua, jika 

terjadi sesuatu yang buruk, maka 

seluruh keluarga dan terutama orang 

tua akan ikut bertanggung jawab. 

Mereka lebih mampu mengambil 

keputusan sendiri dalam memilih 

penolong. Sebagai contoh, ada 

perempuan yang meskipun mendapat 

saran dari ibunya untuk memilih 

dukun tetapi memutuskan untuk 

memilih bidan karena dia pikir jika 

terjadi satu masalah muncul, dia dan 

bayinya yang akan menjadi “korban” 

(Juariah, 2009). 

    Dukungan keluarga dalam 

pemilihan penolong persalinan 

sangat penting karena keluarga 

merupakan orang yang paling dekat 

hubungannya dengan ibu. Dukungan 

keluarga berarti keluarga memberi 

masukan, sokongan atau penguatan 

pada ibu hamil dalam memilih 

tempat bersalin. Bagi masyarakat 

pedesaan seperti di wilayah kerja 

Puskesmas Hamparan Perak, 

memberikan dukungan pada ibu 

bersalin sangat besar perannya, tetapi 



 
 

dari hasil uji regresi logistik ganda 

dukungan keluarga tidak 

berpengaruh terhadap pemilihan 

penolong persalinan karena untuk 

keluarga yang tinggal di pedesaan 

sebagian masih menginginkan ibu 

bersalin ke tempat dukun bayi karena 

orang yang dipercaya dan dekat 

dengan mereka, sudah mengerti 

kebiasaan mereka, mau merawat ibu 

sampai masa nifas (± 40 hari), tetapi 

pada kenyataannya ibu bersalin di 

wilayah kerja Puskesmas Hamparan 

Perak lebih banyak yang memilih 

bidan sebagai penolong persalinan 

dibandingkan dukun bayi.  

Pengaruh Sosial Ekonomi Ibu 

Hamil Trimester III yang 

Mengalami Anemia terhadap 

Pemilihan Penolong Persalinan 

Penelitian yang dilakukan 

oleh Juliwanto (2009) yang meneliti 

di Kecamatan Babul Rahmah 

Kabupaten Aceh Tenggara 

mendapatkan hasil bahwa 

ada  hubungan secara signifikan 

pendapatan keluarga (p=0,032) 

dengan pemilihan penolong 

persalinan pada ibu bersalin. 

Variabel yang paling tinggi 

pengaruhnya terhadap pemilihan 

penolong persalinan adalah faktor 

budaya (p=0,000).  

Dalam memenuhi kebutuhan 

pokok (primer) maupun kebutuhan 

sekunder keluarga dengan status 

ekonomi baik akan lebih mudah 

tercukupi dibanding keluarga dengan 

status ekonomi rendah. Hal ini akan 

mempengaruhi pemenuhan 

kebutuhan akan informasi 

pendidikan. Hal ini menjadi alasan 

perempuan untuk lebih memilih 

dukun sebagai penolong. Karena 

mereka beralasan bahwa dukun lebih 

murah dibanding tenaga kesehatan 

lainnya. Mereka menganggap dukun 

murah karena mereka dapat 

membayarnya dengan beras, kelapa 

atau ayam yang tersedia di rumah 

mereka. Mereka tidak ingin memilih 

bidan karena mereka harus 

membayar bidan dengan uang yang 

kadang-kadang tidak tersedia di 

rumah mereka. Sebaliknya, 

perempuan yang menganggap bahwa 

biaya ke dukun bayi sama dengan ke 

bidan, hanya cara pembayarannya 

yang berbeda cenderung akan 

memilih bidan. Mereka berpendapat 

bahwa, jika memilih bidan mereka 

harus membayar dengan uang yang 

relatif banyak dalam sekali waktu, 

tetapi jika mereka memilih dukun, 

mereka harus membayar secara 

berkesinambungan sampai periode 

nifas (Juariah, 2009). 

Hasil penelitian ini bahwa 

sebagian besar sosial ekonomi 

responden sudah baik, dalam arti 

ketika ibu sudah dalam tahap 

persalinan mendapat dukungan 

materi yang diberikan oleh keluarga 

atau saudara. Dengan semangat 

keakraban dan kekeluargaan 

masyarakat pedesaan, biasanya pada 

saat proses persalinan, keluarga, 

tetangga, dan saudara datang 

menjenguk dan memberi 

uang.  Sebagai masyarakat pedesaan, 

ibu juga masih mengharapkan bahwa 

penolong persalinan dapat dibayar 

dengan hasil kebun, hewan ternak, 

atau pembayaran dapat dicicil 

sehingga dapat meringankan. Mereka 

beranggapan bahwa walaupun bidan 

sebagai penolong persalinan, mereka 

dapat mencicil pembayarannya. 

Dalam 5-10 tahun terakhir ini 

memang peran bidan desa sudah 

mulai menggeser peran dukun bayi 



 
 

di wilayah kerja Puskesmas 

Hamparan Perak, hal ini disebabkan 

adanya bidan yang tinggal di desa 

tersebut dan adanya penyuluhan dari 

petugas puskesmas tentang program 

jampersal sehingga sebagian ibu 

menggunakan jampersal sebagai 

pembiayaan persalinan, walaupun 

sebagian yang lain tidak mau 

menggunakan jampersal karena takut 

menjalani prosedur yang rumit dan 

berbelit-belit (birokratis).  

Pengaruh Sosial Budaya Ibu 

Hamil Trimester III yang 

Mengalami Anemia terhadap 

Pemilihan Penolong Persalinan 

     Berdasarkan hasil penelitian 

dengan menggunakan uji regresi 

logistik ganda menunjukkan bahwa 

sosial budaya ibu hamil trimester III 

yang mengalami anemia berpengaruh 

terhadap pemilihan penolong 

persalinan (p=0,002). Ibu hamil 

dengan sosial budaya baik (modern) 

kemungkinan 27 kali akan memilih 

bidan sebagai penolong persalinan 

dibandingkan ibu hamil dengan 

sosial budaya tradisional.   

     Dukun bayi bagi masyarakat 

pedesaan selain dipercaya memiliki 

kemampuan untuk memeriksa, 

dipercaya memiliki pengetahuan 

sering diminta untuk memimpin 

upacara-upacara selamatan seperti 

empat bulanan dan tujuh bulanan. 

Hal ini berbeda dengan bidan. 

Asumsi di masyarakat, bidan adalah 

hanya memiliki keahlian dalam 

memeriksakan kehamilan, persalinan 

dan nifas, tetapi mereka tidak 

memiliki pengetahuan tentang 

keharusan dan larangan atau adat 

istiadat selama kehamilan, persalinan 

dan nifas. Oleh karena itu perempuan 

yang masih taat dan patuh mengikuti 

adat istiadat akan lebih memilih 

dukun dari pada bidan atau kalau pun 

mereka memilih memeriksakan 

kehamilannya ke bidan mereka juga 

akan meminta dukun untuk 

memimpin upacara tujuh bulanan 

dan sebagainya atau meminta saran 

dan dukun berkaitan dengan 

keharusan dan pantangan selama 

masa kehamilan, persalinan, dan 

nifas (Juariah, 2009). 

     Keadaan sosial budaya 

masyarakat pedesaan di wilayah 

kerja Puskesmas Hamparan Perak 

sudah mengalami perubahan atau 

pergeseran di semua aspek 

kehidupan termasuk perubahan pada 

pola pencarian pengobatan 

(pemilihan penolong persalinan) 

dimana sebagian besar responden 

sudah memilih bidan sebagai 

penolong persalinan dibandingkan 

dukun bayi. Peran dukun bayi dalam 

penolong persalinan mulai 

ditinggalkan oleh masyarakat di 

wilayah kerja Puskesmas Hamparan 

Perak, walaupun tidak sepenuhnya 

ditinggalkan karena dalam perawatan 

ibu pada masa nifas masih banyak 

ibu yang memanfaatkan dukun bayi 

dalam merawat bayi seperti 

memandikan bayi, mengurut bayi, 

demikian juga dalam merawat ibu 

seperti mengurut ibu, dan lain-lain. 

Keadaan sosial budaya yang mulai 

berubah ini adalah perubahan yang 

positif karena dengan banyaknya ibu 

yang lebih memilih bidan sebagai 

penolong persalinan apalagi ibu 

mengalami anemia maka angka 

kesakitan dan kematian dapat 

dicegah, sebagaimana tujuan utama 

bidan yaitu memberikan pelayanan 

kesehatan pada ibu dan anak, 

mencegah terjadinya kesakitan dan 

kematian pada ibu dan anak.  



 
 

 KESIMPULAN DAN SARAN  
Kesimpulan  

1. Ibu hamil trimester III yang 

mengalami anemia memilih 

bidan sebagai penolong 

persalinan (75%), dan ditemukan 

sebanyak 25% ibu hamil masih 

memilih dukun bayi.  

2. Pengetahuan ibu hamil trimester 

III yang mengalami anemia 

berpengaruh signifikan (p<0,05) 

terhadap ibu melahirkan dalam 

memilih penolong persalinan di 

wilayah kerja Puskesmas 

Hamparan Perak Kabupaten Deli 

Serdang. Ibu hamil yang 

berpengetahuan baik berpeluang 

20 kali akan memilih bidan 

sebagai penolong persalinan 

dibandingkan ibu hamil yang 

berpengetahuan kurang.  

3. Kebiasaan masyarakat yang 

mengacu pada sosial budaya 

berpengaruh signifikan terhadap 

pemilihan dalam penolong 

persalinan (p<0,05). Ibu hamil 

dengan sosial budaya yang 

modern berpeluang 27 kali akan 

memilih bidan sebagai penolong 

persalinan. 

4. Ibu hamil trimester III yang 

mengalami anemia 

berpengetahuan baik dan sosial 

budaya berpeluang untuk 

memilih bidan sebagai penolong 

persalinan sebesar 99,40%, jika 

sebaliknya maka peluang ibu 

hamil trimester III yang 

mengalami anemia dalam 

memilih bidan sebagai penolong 

persalinan sebesar 9,64%. 

  
Saran 

a. Memberikan penyuluhan dan 

informasi kesehatan untuk 

meningkatkan pengetahuan 

sebagian ibu hamil yang masih 

berpengetahuan kurang tentang 

proses kehamilan, persalinan, 

dan bahaya anemia. 

b. Secara pelan-pelan mengubah 

kebiasaan masyarakat pedesaan 

yang masih mencari pertolongan 

persalinan oleh dukun bayi 

melalui sosialisasi dengan cara 

bekerjasama atau bermitra 

dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan. 
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