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ABSTRAK 

 

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Usia 

Harapan Hidup (UHH). UHH sendiri sangat ditentukan oleh indikator kesehatan 

lain, salah satunya adalah Angka Kematian Ibu (AKI). Angka Kematian Ibu di 

Indonesia masih terbilang cukup memprihatinkan, hal ini sangat erat sekali 

kaitannya dengan kinerja bidan dalam memberikan pelayanan asuhan kebidanan. 

Bidan desa sebagai salah satu petugas kesehatan yang berada di garis terdepan dan 

berada paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu memberikan 

pelayanan asuhan kebidanan sebaik mungkin kepada masyarakat untuk dapat 

mencegah tingginya Angka Kematian Ibu (AKI). Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menganalisis kinerja bidan desa dalam pelayanan asuhan kebidanan di 

wilayah daratan  Kabupaten Sumenep. 

Penelitian  ini  merupakan  penelitian  observasional analitik dengan 

menggunakan desain penelitian cross sectional. Sampel penelitian sebanyak 89 

orang bidan desa, diambil secara acak dengan menggunakan metode stratified  

random  sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengisian kuesioner 

yang diisi langsung oleh bidan desa. Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji regresi linear.  

Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat pengaruh kemampuan, 

kepemimpinan, imbalan dan motivasi  terhadap kinerja bidan desa dalam 

pelayanan asuhan kebidanan di wilayah Daratan Kabupaten Sumenep. 

  Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak terdapat pengaruh variabel 

kemampuan, kepemimpinan, imbalan, dan motivasi terhadap kinerja bidan desa 

dalam pelayanan asuhan kebidanan di wilayah daratan Kabupaten Sumenep. 

Sebaiknya bidan desa perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang 

pentingnya kehamilan, persalinan yang aman, serta program KB.  

 

Kata Kunci : Bidan Desa, Kinerja, Pelayanan Asuhan Kebidanan. 
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