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ABSTRAK 

 

Rendahnya pemanfaatan pelayanan kesehatan bayi menjadi masalah serius di 

Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) karena tingginya angka kesakitan dan 

kematian bayi. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model realized access 

bayi berdasarkan potential access di Kabupaten TTS. Penelitian ini merupakan 

penelitian observasional dengan rancangan cross sectional. Penelitian dilakukan 

di Puskesmas Ayotupas dan Puskesmas Nulle, Kabupaten TTS, dengan sampel 

sebesar 280 ibu yang memiliki bayi post neonatal. Data dikumpulkan melalui 

wawancara dengan panduan kuesioner. Data dianalisis dengan bantuan SmartPLS 

Versi 3.2.6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realized access bayi di 

Kabupaten TTS dipengaruhi secara langsung oleh kejadian sakit (ß=0,670), faktor 

bayi (tempat dilahirkan, umur saat dilahirkan, berat badan lahir) (ß=0,211), 

otonomi ibu (pengambil keputusan perawatan bayi, kontrol atas uang, freedom of 

movement)(ß=0,131), dan faktor keluarga (pendapatan, kepemilikan asuransi 

kesehatan, pengetahuan, sumber informasi kesehatan)(ß=0,122). Sedangkan 

secara tidak langsung, realized access bayi dipengaruhi oleh faktor keluarga 

melalui otonomi ibu dan kejadian sakit, dan faktor bayi melalui kejadian sakit.  

Otonomi ibu dan faktor bayi memiliki peranan penting dalam realized access bayi 

di Kabupaten TTS. Untuk itu perlu memperkuat kerjasama multi-sektor untuk 

meningkatkan pendapatan keluarga melalui pemberdayaan ibu; meningkatkan 

kualitas komunikasi suami istri;  dan meningkatkan pemahaman masyarakat 

tentang  kerugian secara ekonomis jika tidak memanfaatkan fasilitas kesehatan 

pada waktu yang tepat baik untuk kehamilan, persalinan, dan perawatan bayi 

ketika sakit. 
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