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ABSTRAK 

 

Latar belakang masalah yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) 

adalah salah satu kabupaten di Provinsi NTT dengan AKI tertinggi tahun 2014 yaitu 

290/100,000 Kelahiran Hidup. Masalah ini disebabkan oleh akses ke fasilitas 

kesehatan yang rendah, keterjangkauan tempat pelayanan kesehatan, jenis, dan 

kualitas pelayanan, serta kurangnya informasi. Penyediaan Rumah Tunggu 

Persalinan merupakan salah satu upaya terobosan yang mendukung program 

Revolusi KIA, dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan, khususnya persalinan 

di fasilitas kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih.  

Tujuan penelitian yaitu mengembangkan model akses Rumah Tunggu 

Persalinan pada pertolongan persalinan berdasarkan perspektif ibu bersalin di 

Kabupaten TTS.   

Metode penelitian yaitu observasional analitik, dengan rancangan cross 

sectional. Besar sampel 220 ibu bersalin. Teknik pengambilan sampel dengan 

systematic random sampling. Analisis data menggunakan SEM dengan PLS analisis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan tempat persalinan dan 

Rumah Tunggu Persalinan dipengaruhi oleh faktor ibu (pendidikan terakhir ibu 

bersalin, dan penghasilan keluarga) dengan nilai koefisien 0,124; dukungan suami 

(dukungan emosional, dukungan penyediaan transportasi, dan dukungan biaya) 

sebesar 0,117; jaminan kesehatan (jaminan persalinan) sebesar 0,245; geografi 

(jarak, dan waktu tempuh) sebesar 0,280; dan pencarian tempat persalinan 

(profesionalitas penolong persalinan: 0,228; kebiasaan masyarakat dalam memilih 

tempat persalinan: 0,244). Sedangkan umur ibu bersalin dan paritas tidak 

berpengaruh terhadap pemanfaatan tempat persalinan dan Rumah Tunggu 

Persalinan. 

Kesimpulan yaitu model akses Rumah Tunggu Persalinan pada pertolongan 

persalinan berdasarkan perspektif ibu bersalin dipengaruhi secara langsung oleh 

geografi, jaminan kesehatan, faktor ibu, dan dukungan suami. Selain itu, faktor ibu 

dan dukungan suami berpengaruh secara tidak langsung melalui kebutuhan dan 

keinginan tempat persalinan, serta pencarian tempat persalinan. Sedangkan jaminan 

kesehatan berpengaruh secara tidak langsung terhadap pencarian tempat persalinan, 

pemanfaatan tempat persalinan dan Rumah Tunggu Persalinan. 

 

Kata kunci: Akses, Ibu Bersalin, Tempat Persalinan, dan Rumah Tunggu Persalinan. 
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