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Cakupan Pertolongan Persalinan yang baik merupakan salah satu upaya untuk menurunkan AKI 
dan AKB. Kabupaten Cilacap telah menempatkan 210 bidan di desar yang terdiri dari 92 PNS, 
110 PTT dan 8 TPC. Penempatan bidan di Desa PTT, setelah selesai masa bakti menimbulkan 
masalah untuk mempertahankan keberadaannya di desa agar pertolongan persalinan tenaga 
kesehatan memenuhi target yang diharapkan.  

Penelitian ini bertujuan mengetahui ada tidaknya hubungan karakteristik bidan di desa PTT yang 
meliputi: umur, masa kerja, masa kerja di desa, lama tingggal di desa, pelatihan, keikutsrtaan 
dalam organisasi desa, status perkawinan, fasilitas tempat tinggal dan daerah asal dengan 
cakupan pertolongan persalianan oleh bidna di desa PTT.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory research dengan pendekatan cross sectional. 
Penentuan besarnya sample dengan metode Proportional Stratified Random Sampling di peroleh 
sample sebanyak 86 orang. Pengumpulan data menggunakan kuesioner , pengolahan data 
menggunakan Epi Info dan analisis data dengan Chi Square serta regresi logistic menggunakan 
program SPSS release 10.  

Hasil penelitian menunjukkan kategori cakupan pertolongan persalinan oleh bidan di Desa PTT 
87,2% rendah dan 12,8% tinggi. Analisis bivariate menunjukkan ada hubungan antara umur dan 
fasilitas tempat tinggal dengan cakupan pertolongan persalinan oleh bidan Desa pTT.  

Kesimpulan menunjukkan bahwa bidan di desa PTT yang bertempat tinggal pada kos atau 
kontrak atau rumah sendiri bila berumur lebih dari atau sama dengan 25 tahun, probabilitas 
cakupan pertolongan persalinan tinggi sebesar 48%, sedangkan bila responden berumur di bawah 
25 tahun probabilitasnya hanya 1%. Bidan di desa PTT yang bertempat tinggal di polindes, bila 
berumur lebih dari atau sama dengan 25 tahun , probabilitas cakupan pertolongan persalinan 
tinggi sebesar 8%, sedangkan bila responden berumur di bawah 25 tahun probabilitasnya hanya 
2%.  

Masih perlu dikaji lebih lanjut faktor motivasi dan kinerja bidan di Desa PTT disamping faktor 
WTP dan ATP masyarakat terhadap pertolongan persalinan oleh bidan di Desa PTT agar 
cakupan pertolongan persalianan dapat memenuhi target yang diharapkan saehinga AKI dan 
AKB dapat ditekan.  
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