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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penduduk merupakan modal manusia yang memegang peran penting dalam

pembangunan ekonomi suatu negara, seperti yang tertuang dalam prinsip

pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang dinyatakan dalam

The UN Conference of Environmental and Development tahun 2002, yakni:

“Manusia (penduduk) merupakan pusat dalam pembangunan berkelanjutan dan

dikehendaki agar memiliki kehidupan yang sehat dan produktif dalam keserasian

dengan alam” (The UN Conference of Environmental and Development, 1992.

dalam Soemanto, 2005). Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa kependudukan

dan kesehatan memiliki hubungan yang saling berkaitan.

Dalam Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan di Kairo

tahun 1994, Badan Kependudukan Dunia (UNFPA) menyatakan perlunya

indikator-indikator kependudukan yang relevan dengan pembangunan kesehatan

di setiap negara. Salah satu indikatornya mengenai tingkat fertilitas, mortalitas

(terutama kematian bayi, anak dan ibu bersalin) dan juga pertumbuhan penduduk.

Indikator kependudukan tersebut berguna untuk memudahkan terjadinya transisi

demografi yang cepat, khususnya bagi negara yang tidak memiliki keseimbangan

antara indikator demografis dan tujuan pembangunan sosial, ekonomi serta

lingkungan (Soemanto, 2005).

Mengacu pada pentingnya modal manusia dalam perencanaan pembangunan

suatu negara, muncul kajian tentang demografi yang mempelajari struktur dan
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perkembangan penduduk di suatu wilayah. Demografi memiliki tiga komponen

yang berpengaruh terhadap struktur penduduk, salah satu komponen tersebut yaitu

kematian atau mortalitas. Tinggi rendahnya tingkat mortalitas di suatu daerah

tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga bisa dijadikan

sebagai barometer dari tinggi dan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat di

daerah tersebut (Mantra, 2003:91).

Sejalan dengan program dunia, Indonesia bersama dengan 189 negara

anggota PBB menyepakati Deklarasi Milenium pada tahun 2000 di New York.

Deklarasi tersebut menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus utama,

yang dirumuskan dalam MDGs (Millenium Development Goals) dengan target

tahun 2015 telah mencapai perubahan di semua tujuan. Salah satu tujuan MDGs

adalah menurunkan angka kematian anak (reduce child mortality), dengan target

menurunkan angka kematian balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun

waktu 1990-2015. Infant mortality rate atau angka kematian bayi menjadi salah

satu indikator penting guna menurunkan angka kematian balita. Selain itu, angka

kematian bayi juga menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menilai

prevalensi kesehatan dan menilai kesejahteraan sosial-ekonomi dalam masyarakat

(Lin, 2005).

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

(BKKBN) angka kematian bayi di Indonesia telah mengalami penurunan di setiap

tahunnya. Berdasarkan nilai angka kematian bayi, dalam periode 1991-2005

Indonesia sudah memenuhi target MDGs, namun penurunan angka kematian bayi

tidak berlangsung cepat, tetapi turun secara perlahan (BPS, 2008). Data SDKI
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tahun 2007 menunjukkan angka kematian bayi sebesar 34 per 1.000 kelahiran

hidup turun menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2012. Akan tetapi

angka tersebut masih relatif lebih tinggi apabila dibandingkan dengan angka

kematian bayi di negara-negara ASEAN lainnya, seperti Gambar 1.1 berikut:

Sumber: World Population Data Sheet USAID 2013.

Gambar 1.1
Angka Kematian Bayi di Negara-negara ASEAN Tahun 2013

Dengan melihat kondisi angka kematian bayi di Indonesia, Kementrian

Kesehatan Republik Indonesia bekerja sama dengan Dinas Kesehatan di setiap

provinsi untuk menurunkan angka kematian bayi di wilayah masing-masing. Hal

ini mengacu pada target MDGs Nasional, Indonesia harus menekan angka

kematian bayi sebesar 23 bayi meninggal per 1.000 kelahiran hidup (BPS, 2008).

Oleh karena itu, angka kematian bayi di Indonesia memerlukan perhatian lebih

dari pemerintah serta diperlukan kerja keras untuk mencapai target tersebut.

Selain menjadi indikator keberhasilan pemerintah khususnya dalam bidang

kesehatan, angka kematian bayi juga dapat memberikan gambaran mengenai

keberhasilan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan serta bidang
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sosial ekonomi lainnya. Dewasa ini, telah dilakukan berbagai upaya untuk dapat

menekan angka kematian bayi. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa angka

kematian bayi di Jawa Timur mengalami penurunan yang signifikan, seperti pada

Gambar 1.2. Gambar tersebut menunjukkan angka kematian bayi di Jawa Timur

tahun 2008 sebesar 31,58 per 1.000 kelahiran hidup, turun menjadi 31,41 per

1.000 kelahiran hidup di tahun 2009 dan terus turun hingga 27,23 per 1.000

kelahiran hidup di tahun 2013. Angka-angka ini harus diupayakan untuk terus

turun, karena menurunnya angka kematian bayi merupakan gambaran dari adanya

peningkatan dalam kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah.

Sumber: BPS (diolah).

Gambar 1.2
Angka Kematian Bayi di Jawa Timur Tahun 2008-2013

(per 1.000 kelahiran hidup)

Penyebab langsung kematian bayi sebenarnya relatif dapat ditangani dengan

mudah, dibandingkan upaya untuk meningkatkan perilaku masyarakat dalam

menjamin kehamilan hingga perawatan bagi bayi baru lahir yang lebih sehat.

Hanya saja, tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana memperbaiki

perilaku masyarakat khususnya mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Dari
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tantangan tersebut, perlu adanya kerja sama dari semua elemen masyarakat baik di

bidang pendidikan, kesehatan serta ekonomi (peningkatan pendapatan).

Tinggi rendahnya angka kematian bayi berkaitan erat dengan tingkat

pendidikan wanita. Moesley dan Chen (Mantra, 2003:110) menyatakan bahwa

faktor ibu merupakan determinan sosial ekonomi yang mempengaruhi tingkat

kematian bayi dan anak, karena wanita sebagai ibu mempunyai peranan penting

dalam menentukan kualitas kesehatan bayi. Dalam hal ini mengenai pemberian

perbaikan gizi serta cara hidup sehat bagi keluarganya. Wanita yang

berpendidikan tinggi dapat memiliki pengetahuan yang lebih luas dibandingkan

dengan wanita yang berpendidikan rendah. Semakin tinggi tingkat pendidikan

wanita maka pengetahuan dan pemahaman wanita mengenai gizi, nutrisi, dan cara

hidup sehat untuk anak juga akan semakin tinggi (Todaro, 2006:439).

Tingkat pendidikan bisa berdampak pada penentuan waktu pernikahan

dalam berbagai cara. Semakin muda usia seorang wanita untuk memutuskan

menikah, maka selanjutnya dapat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi

menyangkut kesehatan ibu, dalam hal ini adalah kesiapan untuk hamil dan

melahirkan. Eckholm (1984) yang dikutip dari Ashani (2012) mengatakan bahwa

sebaiknya usia yang aman untuk melahirkan adalah usia antara 20 sampai 30

tahun, karena sebelum usia 20 tahun dan sesudah usia 30 tahun dikhawatirkan

adanya risiko yang dapat membahayakan kehamilan, baik yang menyebabkan

kematian pada ibu maupun kematian pada bayi.

Kesehatan ibu dan bayi pada saat proses melahirkan dapat dipengaruhi oleh

penolong dalam persalinan. Masyarakat Indonesia, tidak terkecuali Jawa Timur,
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selain menggunakan tenaga medis juga menggunakan tenaga non medis seperti

dukun bayi untuk membantu persalinan. Persalinan yang dibantu oleh dokter,

bidan atau tenaga medis relatif lebih aman jika dibandingkan oleh dukun bayi atau

tenaga non medis. Berdasarkan data Dinas Kesehatan (2013), cakupan persalinan

oleh tenaga medis di Jawa Timur sebesar 92,04 persen. Secara umum angka

tersebut menunjukkan telah banyak masyarakat Jawa Timur yang memilih tenaga

medis sebagai penolong dalam persalinan. Dengan meningkatnya penolong

persalinan oleh tenaga medis membuat proses persalinan pada ibu dan bayi

menjadi lebih terjamin kesehatan dan keselamatannya. Sehingga dapat menekan

angka kematian bayi khususnya di Jawa Timur.

Berkembangnya persalinan yang dilakukan oleh tenaga medis serta

didukung dengan adanya peningkatan pada fasilitas kesehatan akan berpengaruh

terhadap turunnya angka kematian bayi. Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan

seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, serta posyandu di suatu

wilayah akan berdampak pada peningkatan pelayanan kesehatan yang semakin

merata dan terjamin. Apabila kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan di wilayah

tersebut semakin baik maka ibu hamil dapat mengakses pelayanan yang tersedia,

sesuai dengan prosedur kesehatan yang semestinya dan pada akhirnya dapat

menurunkan angka kematian bayi.

Pola perawatan kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat sangat erat

kaitannya dengan faktor pendapatan. Hal tersebut berguna untuk memenuhi

kebutuhan nutrisi dan gizi serta pemenuhan perumahan dan lingkungan yang

sehat. Dalam penelitian ini menggunakan PDRB perkapita untuk mengetahui rata-
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rata pendapatan yang diterima oleh penduduk di suatu wilayah. Karena faktor

pendapatan dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengakses

pelayanan kesehatan serta melakukan perawatan kesehatan, baik yang bersifat

preventif (pencegahan) maupun pengobatan. Kaitan tersebut selanjutnya akan

mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat termasuk mengenai risiko kematian

pada bayi (Robby, 2010).

Ssewanyana dan Younger (2005) menggunakan variabel sosial ekonomi

meliputi pendidikan wanita, sanitasi air bersih, pendapatan rumah tangga, dan

PDRB perkapita, sedangkan pelayanan kesehatan mencakup pemberian vaksinasi.

Hasil penelitian menunjukkan variabel sosial ekonomi tersebut signifikan

terhadap angka kematian bayi di Uganda. Perbedaan dengan penelitian ini adalah

status wanita juga dilihat dari usia perkawinan pertamanya, serta terdapat variabel

fasilitas kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, timbul beberapa permasalahan yang

menarik untuk dianalisis. Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang

mempengaruhi angka kematian bayi di Jawa Timur. Faktor-faktor yang akan

dianalisis adalah tingkat pendidikan wanita, usia perkawinan pertama wanita,

persalinan oleh tenaga medis, fasilitas kesehatan, dan PDRB perkapita selama

periode 2008-2013 di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur.

1.2. Rumusan Masalah

Apakah tingkat pendidikan wanita, usia perkawinan pertama wanita,

persalinan oleh tenaga medis, fasilitas kesehatan dan PDRB perkapita secara
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parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap angka kematian bayi

di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur periode 2008-2013?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan wanita, usia

perkawinan pertama wanita, persalinan oleh tenaga medis, fasilitas

kesehatan dan PDRB perkapita terhadap angka kematian bayi di

kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur periode 2008-2013.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pemerintah dalam

menentukan kebijakan di bidang kesehatan khususnya dalam menekan

angka kematian bayi.

2. Bagi Akademik

Sebagai sumbangan pemikiran dalam menambah referensi bagi setiap

pembaca dan peneliti-peneliti lain yang tertarik dalam bidang ekonomi

pembangunan dan perencanaan khususnya ekonomi kependudukan.

3. Bagi Penulis

Menambah wawasan keilmuan dan informasi mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi angka kematian bayi di Provinsi Jawa Timur.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun berdasarkan lima bagian yang

pembahasannya saling berkaitan, yaitu sebagai berikut:
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BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian-uraian latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang sesuai dengan

permasalahan, penelitian sebelumnya, hipotesis dan model analisis yang dipakai.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi

operasional variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data serta

teknik analisis yang digunakan.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat gambaran umum obyek penelitian, deskripsi hasil uji

empiris penelitian, analisis model dan pembuktian hipotesis, serta pembahasan.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir skripsi yang berisi simpulan dan saran

yang berhubungan dengan hasil penelitian yang diperoleh.

Daftar Pustaka

Lampiran
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