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ABSTRAK 

 

Angka kematian ibu (AKI) di negara-negara berkembang masih 

merupakan masalah kesehatan utama, termasuk di Indonesia. Pada tahun 2012, 

AKI meningkat menjadi 359 kematian per 100 000 kelahiran hidup, sehingga 

harus ada upaya-upaya untuk mengurangi angka kematian ibu di Indonesia pada 

tahun 2015, yang merupakan 102 per 100 000 kelahiran hidup. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

kesehatan wanita hamil dan bersalin, dalam kaitannya dengan niat hamil. Desain 

penelitian adalah prospective cohort. Subjek  yakni 100 wanita berstatus kawin 

dan hamil, yang telah menggunakan kontrasepsi pada kehamilan sebelumnya dan 

mengalami kehamilan tidak diinginkan atau kehamilan diinginkan di Polewali 

Mandar tahun 2015. Hasil analisis data menunjukkan bahwa model pengukuran 

dinyatakan fit (baik) dan  memenuhi kriteria reliabilitas, validitas konvergen, dan 

validitas diskriminan. Hasil analisis dengan menggunakan model persamaan 

struktural menunjukkan bahwa hambatan menggunakan kontrasepsi, keinginan 

kesuburan, kerentanan untuk hamil mempengaruhi niat hamil, niat hamil 

mempengaruhi persepsi tentang respon suami, niat hamil berpengaruh secara tidak 

langsung pada perilaku kesehatan wanita hamil dan bersalin melalui rasa takut 

atau melalui persepsi tentang peran suami dan rasa takut. Disimpulkan bahwa 

hambatan menggunakan kontrasepsi adalah penentu utama untuk niat hamil. Rasa 

takut dan perilaku ANC adalah faktor perantara utama untuk efek tidak langsung 

dari niat hamil terhadap perilaku persalinan. Hambatan menggunakan kontrasepsi, 

keinginan kesuburan,  kerentanan untuk hamil berpengaruh pada perilaku 

kesehatan wanita  hamil dan bersalinan melalui niat hamil, rasa takut, persepsi 

tentang peran suami 

Kata kunci : niat hamil, kontrasepsi, perilaku kesehatan.   
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