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Abstract 

 
During pregnancy supervision or examination is required regularly or better known as Antenatal Care (ANC). 

Antenatal Care is the most important thing of pregnancy, with regular pregnancy checks is expected to detect 

earlier risky situations in pregnancy and / or delivery for both mother and fetus. This study aims to analyze the 

relationship between attitudes and communication midwives with the level of satisfaction in pregnant women in 

antenatal care in Independent Midwife practice in the city of Balikpapan in 2017. Quantitative research type 

with analytic descriptive method. This research was conducted at Bidan Praktek Mandiri, in Balikpapan City 

agustus - October 2017. The population in this study were pregnant women who found BPM in Balikpapan City 

as many as 13,915 pregnant women from 64 BPM sekota Balikpapan. Determination of sample size with 

Multistage Random Sampling with amount is 150 sample. Univariate analysis uses frequency distribution, 

bivariate analysis using Chi Square test (X2), and multivariate analysis of logistic regression test. The result of 

analysis shows that there is a significant correlation between attitude and communication of midwife with 

satisfaction level in pregnant mother in antenatal care where attitude (Pvalue = 0,000 <value α = 0,05), and 
communication of midwife (Pvalue = 0,000 <value α = 0,05). And The most dominant factor related to pregnant 

woman's satisfaction in antenatal care at Midwife Independent Practice of Balikpapan City Year 2017 is 

midwife communication OR = 3,410 (95% CI: 2,419 - 10,130). It is expected that midwives can develop better 

attitude and communication, and maintain good attitude and communication in antenatal care service to patient 

and apply effective communication skill so as to give satisfaction to patient.  
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Abstrak 

 

Selama kehamilan diperlukan pengawasan atau pemeriksaan secara teratur atau lebih dikenal dengan Antenatal 

Care (ANC). Antenatal Care merupakan hal terpenting dari kehamilan, dengan memeriksakan kehamilan secara 

teratur diharapkan dapat mendeteksi lebih dini keadaan-keadaan yang mengandung resiko dalam kehamilan dan 

atau persalinan baik bagi ibu maupun janin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara sikap 

dan komunikasi bidan dengan tingkat kepuasan pada ibu hamil dalam antenatal care di Bidan praktik Mandiri 

di Kota Balikpapan tahun 2017. Jenis penelitian kuantitatif dengan metode deskriftif analitik. Penelitian ini 

dilaksanakan di Bidan Praktek Mandiri, di Kota Balikpapan agustus – oktober 2017. Populasi dalam penelitian 

ini adalah ibu hamil yang terdapat BPM di Kota Balikpapan sebanyak 13.915 ibu hamil dari 64 BPM sekota 

Balikpapan. Penentuan besar sampel dengan rumus Multistage Random Sampling dengan jumlah adalah 150 

sampel. Analisa univariat menggunakan distribusi frekuensi, analisa bivariate menggunakan uji Chi Square (X2), 

dan analisa multivariat uji regresi logistik. Hasil analisa menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara 

sikap dan komunikasi bidan dengan tingkat kepuasan pada ibu hamil dalam antenatal care dimana sikap (Pvalue 

= 0,000 < nilai α = 0,05), dan komunikasi bidan (Pvalue = 0,000 < nilai α = 0,05). Dan faktor yang paling 

dominan berhubungan dengan kepuasan ibu hamil dalam antenatal care di Bidan Praktik Mandiri Kota 

Balikpapan Tahun 2017 adalah komunikasi bidan OR=3,410 (95% CI: 2,419 - 10,130). Diharapkan bidan dapat 

mengembangkan sikap dan komunikasi yang lebih baik, dan mempertahankan sikap dan komunikasi yang sudah 

baik dalam pelayanan antenatal care kepada pasien dan menerapkan keterampilan komunikasi yang efektif, 

sehingga mampu memberikan kepuasan kepada pasien. 

 

Kata Kunci : Sikap, Komunikasi, Kepuasan 
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PENDAHULUAN 

Selama kehamilan diperlukan pengawasan atau pemeriksaan secara teratur atau lebih 

dikenal dengan Antenatal Care (ANC). Antenatal Care merupakan hal terpenting dari 

kehamilan, dengan memeriksakan kehamilan secara teratur diharapkan dapat mendeteksi 

lebih dini keadaan-keadaan yang mengandung resiko dalam kehamilan dan atau persalinan 

baik bagi ibu maupun janin. Untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi 

dengan menetapkan suatu sasaran untuk tahun 2010 adalah menurunkan angka kematian ibu 

menjadi 125 orang per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi menjadi 16 orang 

per 1.000 kelahiran hidup (Prawirohardjo, 2012). 

Hasil cakupan pelayanan antenatal di Dinas Kesehatan kota Balikpapan 2016 adalah 

K1 sebesar 90,13% dan K4 sebesar 74,84% (Seksi Upaya Kesehatan Perseorangan dan 

Masyarakat tahun 2010), sedangkan pada tahun 2011 adalah K1 sebesar 57, 3% dan K4 

sebesar 47,7%, jumlah tersebut masih kurang dari target nasional tahun 2013 yaitu cakupan 

K1 100% dan K4 95 %. (Profil Dinas Kesehatan Kota Balikpapan 2016). Banyak faktor yang 

dapat mempengaruhi tingkat kepuasan ibu hamil dalam melakukan kunjungan Antenatal 

Care salah satunya adalah sikap dan komunikasi bidan dalam Antenatal Care (Kemenkes, 

2016). 

Dengan penerapan pendekatan jaminan mutu layanan kesehatan, kepuasan pasien 

menjadi bagian yang integral dan menyeluruh dari kegiatan jaminan mutu layanan kesehatan. 

Artinya pengukuran tingkat kepuasan pasien harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan 

dari pengukuran mutu layanan kesehatan. Hal ini mencakup beberapa dimensi, diantaranya 

adalah sikap dan kelancaran komunikasi antara petugas kesehatan dengan pasien. Berarti 

pelayanan kesehatan bukan hanya pengobatan secara medis saja melainkan juga berorientasi 

pada sikap dan komunikasi, karena sikap dan komunikasi sangat penting dan berguna bagi 

pasien (Pohan, 2006). 

Menurut Saifuddin (2008), komunikasi yang baik antara bidan dengan ibu hamil 

sangat mempengaruhi kepuasan ibu dalam memperoleh pelayanan kesehatan oleh bidan, 

sehingga terbina rasa saling percaya antara bidan dengan ibu hamil. Rasa saling percaya ini, 

akan memberi dampak perubahan sikap baik bagi pemberi pelayanan maupun penerima 

layanan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengangkat 

judul penelitian “Hubungan sikap dan komunikasi Bidan dengan tingkat kepuasan pada ibu 

hamil dalam Antenatal Care pada Bidan Praktek Mandiri di Kota Balikpapan 2017” 



   

Buku Prosiding 

Seminar Nasional & Call For Papers 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim 2017  29 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriftif analitik, 

dengan pendekatan Cross Sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang 

terdapat BPM di Kota Balikpapan sebanyak 13.915 ibu hamil dari 64 BPM sekota 

Balikpapan. Tehnik pengampilan sampel dengan Multistage Random Sampling dengan 

jumlah adalah 150 sampel. 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat adalah tingkat kepuasan ibu 

hamil dalam Antanetal Care., variabel bebas yaitu sikap dan komunikasi bidan dalam 

memberikan pelayanan Antenatal Care, sedangkan variabel kontrol adalah karakteristik 

responden (usia, pendidikan, dan pekerjaan). 

Analisa dilakukan dengan analisis deskriptif yang dilanjutkan dengan analisis 

bivariat dengan menggunakan uji Chi Square (x2) yang dilanjutkan dengan analisa multivariat 

pada beberapa variabel bebas (nilai p < 0,25 pada analisa bivariat) dengan satu variabel 

terkait secara bersamaan dengan uji regresi logistik. 

 

HASIL PENELITIAN 

Analisa Univariat 

Karakteristik responden 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia, Pendidikan, dan 

Pekerjaan 

 

No. Variabel   Jumlah Prosentase 

      (n) (%) 

1 Usia > 36 Tahun 18 12,0 

18 – 35 tahun 129 86,0 

    < 18 Tahun 3 2,0 

2 Pendidikan SD 6 4,0 

    SMP 21 14,0 

    SMA 90 60,0 

    PT 33 22,0 

3 Pekerjaan Tidak Bekerja 100 66,7 

    Bekerja 50 33,3 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden berusia 18 – 

35 tahun yaitu sebanyak 130 orang (86,0 %), pendidikan responden sebagian besar 

berpendidikan SMA sebanyak 90 orang (60,0%), dan berdasarkan pekerjaan responden 

sebagian besar tidak bekerja sebanyak 100 orang (66,7%).  
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Tabel 2.  Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Sikap, Komunikasi Bidan, dan 

Kepuasan Ibu Hamil dalam Antenatal Care. 

 

Variabel   Jumlah Prosentase 

    (n) (%) 

Sikap Baik 91 60,7 

  Kurang Baik 59 39.3 

Komunikasi Bidan Baik 83 55,3 

  Tidak Baik 67 44.7 

Kepuasan Puas 89 59.3 

  Tidak Puas 61 40.7 

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengatakan sikap 

bidan baik yaitu sebanyak 91 orang (60,7%), komunikasi bidan sebagian besar responden 

mengatakan baik yaitu sebanyak 83 orang (55,3%), dan untuk kepuasan ibu hamil dalam 

antenatal care, sebagian besar responden mengatakan puas sebanyak 89 orang (59,3%). 

 

Analisa Bivariat 

Tabel 3.  Analisis Hubungan Sikap Bidan Dengan Kepuasan Ibu Hamil dalam Antenatal 

Care 

 

Sikap Bidan 

Kepuasan 
Jumlah P 

value 
OR Puas Tidak Puas 

N % N % N % 

Baik 67 73.6 24 26.4 91 100.0 
0,000 4,695 

Tidak Baik 22 37.3 37 62.7 59 100.0 

Jumlah 89 59.3 61 40.7 150 100.0     

 

Hasil penelitian mengenai hubungan sikap bidan dengan kepuasan ibu hamil dalam 

Antenatal Care didapatkan bahwa dari 91 responden yang mengatakan sikap bidan baik, 

sebanyak 67 responden (73,6%) mengatakan puas dengan antenatal care yang diberikan 

bidan, sedangkan dari 59 responden yang mengatakan sikap bidan tidak baik, hanya 22 

responden (37,3%) yang mengatakan puas. Berdasarkan uji statistik diperoleh bahwa hasil 

nilai Pvalue sebesar 0,000, nilai Pvalue = 0,000 < nilai α = 0,05. Hal ini artinya terdapat hubungan 

yang signifikan antara sikap bidan dengan kepuasan ibu hamil dalam antenatal care. OR 

(Odds Ratio) sebesar 4,695 artinya sikap bidan yang baik mempunyai peluang dapat 
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memberikan kepuasan ibu hamil dalam antenatal care 4,695 kali dibandingkan dengan sikap 

bidan tidak baik. 

Tabel 4.  Analisis Hubungan Komunikasi Bidan Dengan Kepuasan Ibu Hamil dalam 

Antenatal Care 

Komunikasi Bidan 

Kepuasan 
Jumlah P 

value 
OR Puas Tidak Puas 

N % N % N % 

Baik 64 77.1 19 22.9 83 100.0 
0,000 5,659 

Tidak Baik 25 37.3 42 62.7 67 100.0 

Jumlah 89 59.3 61 40.7 150 100.0     

 

Hasil penelitian mengenai hubungan komunikasi bidan dengan kepuasan ibu hamil 

dalam antenatal care didapatkan bahwa dari 83 responden yang mengatakan komunikasi 

bidan baik, sebanyak 64 responden (77,1%), sedangkan dari 67 responden yang mengatakan 

komunikasi bidan tidak baik, hanya 25 responden (37,3%) yang mengatakan puas. 

Berdasarkan uji statistik diperoleh bahwa hasil nilai Pvalue sebesar 0,000, nilai Pvalue = 0,000 < 

nilai α = 0,05. Hal ini artinya terdapat hubungan yang signifikan antara komunikasi bidan 

dengan kepuasan ibu hamil dalam antenatal care. Nila OR (Odds Ratio) sebesar 5,659 

artinya komunikasi bidan yang baik mempunyai peluang dapat memberikan kepuasan ibu 

hamil dalam antenatal care 5,659 kali dibandingkan dengan komunikasi bidan yang tidak 

baik. 

Analisa Multivariat 

Untuk mengetahui hubungan antara semua variabel yang bermakna dengan 

kepuasan ibu hamil dalam antenatal care, maka dilakukan analisis multivariat yaitu dengan 

menggunakan uji regresi logistik. Menurut Mickey dan Greeland (1989), variabel-variabel 

yang melalui uji bivariat memiliki nilai p<0,25 hendaknya dipertimbangkan untuk 

dimasukkan ke dalam model multivariat. 

Tabel 5.  Hasil Analisis bivariat antara variabel Usia, Pendidikan, Pekerjaan, Sikap dan 

Komunikasi Bidan dengan Kepuasan Ibu Hamil dalam Antenatal Care 

No. Variabel Log-Likelihood G P Value 

1. Usia 201,443 1,244 0,537 

2. Pendidikan 202,357 0,329 0,954 

3. Pekerjaan 197,201 5,485 0,019 

4. Sikap Bidan  190,036 12,651 0,000 

5. Komunikasi Bidan 181,158 21,529 0,000 
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Berdasarkan hasil uji bivariat dalam penelitian ini, ternyata variabel yang 

mempunyai nilai p < 0,25 adalah pekerjaan, sikap bidan, dan komunikasi bidan. 

 

Tabel 6.  Hasil Analisis Multivariat Regresi Logistik antara Pekerjaan, Sikap Bidan, dan 

Komunikasi Bidan dengan Kepuasan Ibu Hamil dalam Antenatal Care 

No. Variabel B P Wald OR 95% CI 

Model Pertama 

1. Pekerjaan -0,760 0,302 0,468 0,111 - 1,978 

2. Sikap Bidan 0,872 0,024 2,392 1,122 - 5,100 

3. Komunikasi Bidan 2,243 0,002 9,423 2,239 - 39,650 

2 Log Likelihood = 175,385  G = 27,302  Pvalue= 0,000 

Model Kedua 

1. Sikap 0,816 0,033 2,262 1,070 - 4,783 

2. Komunikasi Bidan 1,599 0,000 4,950 2,419 - 10,130 

-2 Log Likelihood = 176,531  G = 26,155  Pvalue= 0,000 

Dari hasil model pertama terlihat bahwa signifikasi Log-likehood < 0,05 (p = 0,000). 

Namun secara signifikan P wald variabel pekerjaan p valuenya > 0,05. Dengan demikian 

perlu dilakukan pengeluaran variabel dari model. Hasil dari model kedua terlihat baik untuk 

variabel sikap dan komunikasi bidan mempunyai p value (sig) yang di bawah dari 0,05, 

berarti kedua variabel tersebut yang berhubungan secara signifikan dengan kepuasan ibu 

hamil dalam antenatal care. Sikap bidan yang baik mempunyai peluang memberi kepuasan 

dengan antenatal care 2,261 kali (95% CI: 1,070 - 4,783) dibandingkan dengan sikap bidan 

kurang baik, setelah dikontrol variabel komunikasi. Komunikasi bidan yang baik mempunyai 

peluang dapat memberikan kepuasan ibu hamil dalam antenatal care 3,410 kali (95% CI: 

2,419 - 10,130) dibandingkan dengan komunikasi bidan yang tidak baik setelah dikontrol 

variabel sikap. Hasil diatas dapat disimpulkan bahwa dari tiga variabel tersebut, komunikasi 

bidan merupakan variabel yang paling dominan berhubungan dengan kepuasan ibu hamil 

dalam antenatal care. 

PEMBAHASAN 

Sikap Bidan 

Berdasarkan data hasil penelitian didapatkan bahwa dari 91 responden yang 

mengatakan sikap bidan baik, sebanyak 67 responden (73,6%) mengatakan puas dengan 

antenatal care yang diberikan bidan sedangkan dari 59 responden yang mengatakan sikap 

bidan tidak baik, hanya 22 responden (37,3%) yang mengatakan puas. Hasil uji statistik 
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menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara sikap bidan dengan kepuasan 

ibu hamil dalam antenatal care (P<0,05). 

Sikap yang kurang baik atau kurang empati akan menyebabkan terjadinya 

ketidakpuasan responden sebagai penerima pelayanan. Budiastuti dalam Purwanto (2007) 

menyatakan bahwa kualitas suatu layanan yang ditunjukkan oleh sikap bidan dalam 

memberikan pelayanan merupakan faktor penting dalam memuaskan pelanggan mengalahkan 

faktor kualitas dan harga dari jasa yang ditawarkan. 

Penelitian hampir sama yang dilakukan oleh Meha (2009), dengan judul “Hubungan 

Karakteristik, Pengetahuan dan Sikap Bidan dengan Tindakan Bidan dalam Mengatasi 

Komplikasi selama Persalinan di Wilayah Kerja Puskesmas Hessa Air Genting Kabupaten 

Asahan” hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas pelayanan dengan 

ditunjukkannya sikap yang baik oleh bidan. 

Sikap menurut Prijaksono (2002) merupakan salah satu faktor yang perlu 

diperhatikan bidan dalam meberikan pelayanan kebidanan khususnya pelayanan ANC. Sikap 

adalah reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap stimulasi atau objek 

(Notoatmodjo, 2007). 

Komunikasi Bidan 

Berdasarkan data hasil penelitian didapatkan bahwa dari dari 83 responden yang 

mengatakan komunikasi bidan baik, sebanyak 64 responden (77,1%) mengatakan puas 

dengan antenatal care yang diberikan bidan sedangkan dari 67 responden yang mengatakan 

komunikasi bidan tidak baik, hanya 25 responden (37,3%) yang mengatakan puas. Hasil uji 

statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara komunikasi bidan 

dengan kepuasan ibu hamil dalam antenatal care (P<0,05). 

Menurut Saifuddin (2008), komunikasi yang baik antara bidan dengan ibu hamil 

sangat mempengaruhi kepuasan ibu dalam memperoleh pelayanan kesehatan oleh bidan, 

sehingga terbina rasa saling percaya antara bidan dengan ibu hamil. Rasa saling percaya ini, 

akan memberi dampak perubahan sikap baik bagi pemberi pelayanan maupun penerima 

layanan.  

Sesuai dengan penelitian Rambe (2013), yaitu terdapat hubungan antara komunikasi 

verbal dan non-verbal oleh bidan dengan tingkat kepuasan pasien, serta penelitian Erabka 

(2012), yaitu terdapat hubungan antara sikap dan komunikasi bidan dengan tingkat kepuasan 

ibu hamil dalam Antenatal care. 
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Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Erabka (2012), yang berjudul “Hubungan 

antara Komunikasi Bidan dengan Tingkat Kepuasan Ibu Hamil dalam Antenatal Care di 

Bidan Praktik Swasta Wilayah Kerja Puskesmas Lingkar Barat Bengkulu” menunjukkan 

hasil, “dengan komunikasi bidan yang baik maka tingkat kepuasan ibu hamil juga 

meningkat”. 

Salah satu syarat yang paling penting dalam pelayanan kesehatan adalah pelayanan 

yang bermutu. Suatu pelayanan dikatakan bermutu apabila memberikan kepuasan kepada 

pasien. Kepuasan pasien dalam menerima pelayanan kesehatan mencakup beberapa dimensi, 

salah satu diantaranya adalah kelancaran komunikasi antara petugas kesehatan (termasuk 

bidan) dengan pasien. Hal ini berarti dalam antenatal care bukan hanya berfokus pada 

pemeriksaan kehamilan saja melainkan juga berorientasi pada komunikasi karena komunikasi 

sangat penting dan berguna bagi pasien. Komunikasi baik antara bidan dengan ibu hamil 

sangat mempengaruhi kepuasan ibu hamil dalam mendapat pelayanan oleh bidan. 

 

SIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sikap 

bidan (Pvalue = 0,000 < nilai α = 0,05) dan komunikasi bidan (Pvalue = 0,000 < nilai α = 0,05) 

dengan kepuasan ibu hamil dalam antenatal care di Bidan Praktik Mandiri Kota Balikpapan 

Tahun 2017. Faktor yang paling dominan berhubungan dengan kepuasan ibu hamil dalam 

antenatal care di Bidan Praktik Mandiri Kota Balikpapan Tahun 2017 adalah komunikasi 

bidan OR=3,410 (95% CI: 2,419 - 10,130). Untuk itu diharapkan bidan dapat 

mengembangkan sikap dan komunikasi yang lebih baik, dan mempertahankan sikap dan 

komunikasi yang sudah baik dalam pelayanan antenatal care kepada pasien dan menerapkan 

keterampilan komunikasi yang efektif, sehingga mampu memberikan kepuasan kepada 

pasien. 

Penting bagi para penyedia jasa atau layanan kebidanan dalam hal ini Bidan Praktik 

Mandiri untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dalam 

memberikan pelayanan, Bidan atau petugas harus menciptakan hubungan yang baik dengan 

pasien maupun keluarganya. Demi terwujudnya pelayanan yang berbasi teori, maka 

sebaiknya dibuat sebuah protap atau peraturan khususnya tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan sikap dan komunikasi, agar pelaksanaan pelayanan kebidanan semakin berkualitas 

dan optimal, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada ibu hamil dalam antenatal care. 
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