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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA BIDAN DI DESA DALAM KEGIATAN 

DETEKSI DINI RESIKO TINGGI IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN 

KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2011 

Linda Melianti  

Abstract: Early detection program for high risk pregnancy by village midwives was one amongst many effort to 

decrease maternal mortality rate. Its implementation was still not maximal which was proven by the high risk 

early detection coverage that was still below the target (20%) and there was cases of dead pregnant women who 

were not referred. The Objective of study was to know the factors that influenced village midwivws work 

performance in the early detection activity for high risk pregnancy in the work coverage area of East Lombok 

district health office, year of 2011. The was a quantitative study with cross sectional approach. The number of 

sample was a total population of 78 village midwives. Study instrument used in this study was a structured 

questionnaire that had been tested for its validity and reliability. Pearson Product Moment correlation and 

multiple linear regression tests were applied for data analysis. Result of this study showed good village 

midwives work performance (53,8%), good knowledge (52,6%), high motivation and complete facilities 

(55,1%), good perception on compensation system (56,4%), poor perception on workload (51,3%), good 

perception on supervision (48,7%), Bivariate abalysis result showed significant association between motivation 

(p=0.040), workload (p=0.003), supervision (p=0.020) and village midwives work performance. Multivariate 

analysis result showed joint influence of motivation (p= 0.033) and workload (p=0.002) variables towards 

village midwives work performance. Head of puskesmas was suggested to improve collaboration and technical 

assistance between village midwives and puskesmas stff, to make supervision time schedule, to do monitoring 

and evaluation, to socialize supervision materials and supervision time schedule. East Lombok district health 

office was suggested to facilitate village midwives to take higher education from D1 to D3 in obstetrics, to make 

detailed supervision schedule for KIA coordinator, to do routine and objective working performance assessment, 

to give rewards for village midwives who did the job well. 

Kata Kunci: Kinerja Bidan, Deteksi Dini Resiko Tinggi Ibu Hamil, Bidan di  Desa. 

LATAR BELAKANG 

Berdasarkan kesepakatan global (Millenium 

Development Goals/MDGs) pada tahun 2015 

diharapkan Angka Kematian Ibu (AKI) menurun dan 

Indonesia mempunyai komitmen untuk menurunkan 

AKI menjadi 102/100.000 KH, Angka Kematian 

Bayi dari 68 menjadi 23/1000 KH, dan Angka 

Kematian Balita 97 menjadi 32/1000 KH pada tahun 

2015. Menurut Survei Demografi Kesehatan 

Indonesia (SDKI) tahun 2007 AKI di Indonesia 307 

per 100.000 KH serta pada tahun 2010 AKI  

diharapkan menurun menjadi 125 per 100.000 KH. 

Penyebab kematian ibu yang terbanyak 

(90%) disebabkan oleh komplikasi obstetri, yaitu 

perdarahan, infeksi, dan eklampsia. Komplikasi 

obstetri ini tidak selalu dapat diramalkan sebelumnya 

dan mungkin saja terjadi pada ibu hamil yang telah 

diidentifikasi normal, dapat dicegah melalui deteksi 

dini  ibu hamil beresiko oleh tenaga kesehatan dan 

masyarakat tentang adanya faktor resiko/resiko tinggi 

ibu hamil serta penanganan yang adekuat di fasilitas 

kesehatan sesuai dengan kewenangan bidan dan 

dirujuk ke pelayanan yang lebih tinggi apabila terjadi  

komplikasi. 
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Deteksi dini resiko tinggi ibu hamil 

merupakan kegiatan penjaringan terhadap ibu-ibu 

hamil yang terdeteksi mengalami kehamilan resiko 

tinggi pada suatu wilayah tertentu atau kegiatan yang 

dilakukan untuk menemukan ibu hamil yang 

mempunyai faktor risiko dan komplikasi kebidanan. 

Di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), jumlah 

kematian ibu mengalami penurunan pada tahun 2007 

ke tahun 2008 tapi mengalami kenaikan pada tahun 

2009. 

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah 

satu kabupaten di Nusa Tenggara Barat dengan 

jumlah kematian ibu terbanyak yaitu: 35 kasus, 

jumlah kematian ibu mengalami penurunan pada 

tahun 2007 ke tahun 2008 tapi mengalami 

peningkatan  pada tahun 2009, bahkan melebihi 

target nasional. Penyebab kematian ibu adalah: 

abortus (2,86%), perdarahan (51,43%), eklampsia 

(17,14%) dan lain-lain (28,57%). 

Program deteksi dini resiko tinggi ibu hamil 

pelaksanaannya kurang maksimal dibuktikan dengan 

cakupan deteksi dini resiko tinggi oleh bidan di desa 

di bawah target (20%) yaitu sejak tahun 2007 

(17,35%), tahun 2008 (15,06%) dan pada tahun 2009 

(14,9%). Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan 

oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu 

pekerjaan dalam waktu tertentu. Kinerja merupakan 

fungsi dari kompetensi, sikap, dan tindakan.
 

Menurut Gibson et.al, untuk mengetahui 

faktor yang mempengaruhi kinerja personal 

dipengaruhi oleh perilaku dan kinerja yaitu: variabel 

individu, variabel organisasi dan variabel psikologis. 

Ketiga kelompok variabel tersebut mempengaruhi 

perilaku kerja yang pada akhirnya berpengaruh 

terhadap kinerja personal.
 

Berdasarkan Profil Dinas Kesehatan 

Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2007 sampai 

dengan tahun 2009 jumlah kasus ibu hamil resiko 

tinggi yang dirujuk oleh bidan di desa semua kasus 

kematian ibu dirujuk ke Puskesmas dan RSUD di 

wilayah Kabupaten Lombok Timur sedangkan pada 

tahun 2009 kasus kematian ibu hamil resiko tinggi 

yang tidak dirujuk (20%).
 
 Penyebab kematian yang  

tidak dirujuk adalah perdarahan, penyakit jantung 

dan infeksi. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian inferensial yang bersifat 

explanatory research (penjelasan). Penelitian studi 

kuantitatif dengan pendekatan cross sectional (belah 

lintang). Data yang di kumpulkan dengan 

menggunakan kuesioner terstruktur (angket) dan 

responden mengisi kuesioner sendiri. Kuesioner 

berisi beberapa daftar pernyataan atau pertanyaan 

yang menyangkut variabel bebas serta variabel 

terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh  

bidan di desa yang mempunyai masa kerja 2 tahun 

atau lebih bertugas di Polindes/Poskesdes di 

Kabupaten Lombok Timur sebanyak 78 orang. 

Sampel dalam penelitian ini adalah total populasi. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Analisis Univariat   

1. Kinerja Bidan di Desa 

 

 

Diagram 1. Distribusi Responden Berdasarkan 

Beban Kerja Bidan di Desa dalam Kegiatan 

Deteksi Dini Resiko Tinggi Ibu hamil  

di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan  

Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011 

 

Berdasarkan diagram 1 menunjukkan 

bahwa kinerja bidan di desa di Wilayah Kerja 

Dinas Kesehatan Lombok Timur adalah baik 

(53,8%) lebih banyak daripada yang tidak baik 

(46,2%). 

2. Pengetahuan Bidan Desa 

 

 

Diagram 2. Distribusi Responden Berdasarkan  

Pengetahuan Bidan di Desa dalam Kegiatan  

Deteksi Dini Resiko Tinggi Ibu hamil di Wilayah 

Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten  

Lombok Timur Tahun 2011 

 

Berdasarkan diagram 2 menunjukkan 

bahwa Bidan di Desa di Wilayah Kerja Dinas 

Kesehatan Kabupaten Lombok Timur yang 

memiliki pengetahuan baik (60,3%) lebih banyak 

dari pada pengetahuan yang tidak baik (39,7%). 

3. Sikap Bidan di Desa 

 

     

Diagram 3. Distribusi Responden Berdasarkan 

Sikap Bidan di Desa Dalam Kegiatan Deteksi 

Dini Resiko Tinggi Ibu hamil 

di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan 

Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011 

 

Berdasarkan diagram 3 menunjukkan 

bahwa bidan di desa yang memiliki sikap tidak 

baik (52,6%) lebih banyak daripada sikap baik 

(47,4%).  

4. Motivasi Bidan di Desa 

 

 

Diagram 4. Distribusi Responden Berdasarkan 

Motivasi Bidan di Desa dalam Kegiatan 

Deteksi Dini Resiko Tinggi Ibu hamil 

di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan 

Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011 

 

Berdasarkan diagram 4 menunjukkan 

bahwa bidan di desa di wilayah kerja Dinas 

Kesehatan Lombok Timur yang memiliki 
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motivasi tinggi (55,1%) lebih banyka daripada 

motivasi rendah (44,9%). 

5. Sarana Prasarana (Fasilitas, Alat, dan Bahan)  

dalam Pemeriksaan Ibu Hamil
 

 

 

Diagram 5. Distribusi Responden Berdasarkan 

Sarana Prasarana Bidan di Desa Dalam 

Kegiatan Deteksi Dini Resiko Tinggi Ibu hamil 

di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan 

Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011 

 

Berdasarkan diagram 5 menunjukkan 

bahwa bidan di desa di wilayah kerja Dinas 

Kesehatan Kabupaten Lombok Timur yang 

memiliki sarana prasarana (fasilitas, alat, dan 

bahan) yang lengkap dalam deteksi dini resiko 

tinggi ibu hamil (55,1%) lebih banyak dari pada 

yang tidak lengkap (44,9%). 

6. Persepsi Sistem Kompensasi 

 

 

    Diagram 6. Distribusi  Responden Berdasarkan 

Sistem Kompensasi Bidan di Desa dalam 

Kegiatan Deteksi Dini Resiko Tinggi Ibu hamil 

di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan 

Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011 

 

Berdasarkan diagram 6 menunjukkan  

bahwa bidan di desa di wilayah kerja Dinas 

Kesehatan Kabupaten Lombok Timur yang 

mempersepsikan baik terhadap sistem 

kompensasi (56,4%) lebih banyak daripada yang 

tidak baik (43,6%). 

7. Persepsi Beban Kerja Bidan di Desa 

 

    

   Diagram 7. Distribusi Responden Berdasarkan 

Beban Kerja Bidan di Desa Dalam Kegiatan 

Deteksi Dini Resiko Tinggi Ibu hamil 

di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan 

Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011 

 

Berdasarkan diagram 7 menunjukkan 

bahwa bidan di desa di wilayah kerja Dinas 

Kesehatan Kabupaten Lombok Timur yang 

memiliki persepsi beban kerja baik (51,3%) lebih 

banyak daripada persepsi beban kerja yang tidak 

baik (48,7%).  

8. Persepsi Supervisi 

      

 

     Diagram 8. Distribusi Responden Berdasarkan 

Persepsi Supervisi Bidan di Desa Dalam 

Kegiatan Deteksi Dini Resiko Tinggi 

Ibu hamil di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan 

Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011 
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Berdasarkan diagram 8 menunjukkan  bahwa bidan di desa yang mempersepsikan baik 

terhadap supervisi (53,8%) lebih banyak daripada 

yang tidak baik (46,2%).  

 

 

Analisis Bivariat 

1. Hubungan Pengetahuan dengan Kinerja Bidan di 

Desa dalam Kegiatan Deteksi Dini Resiko Tinggi 

Ibu Hamil      

 

Tabel 1. Hubungan Pengetahuan dengan Kinerja Bidan di Desa Dalam Kegiatan Deteksi 

Resiko Tinggi Ibu Hamil di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011 

No Pengetahuan 

Kinerja 
Total 

Tidak Baik Baik 

n % n % f % 

1 Tidak Baik 18 50 13 31 31 39,7 

2 Baik 18 50 29 69 47 60,3 

 Total 36 100 42 100 78 100 

                           (Nilai p: 0,360; r: 0,105) 

 

Tabel 1. menunjukkan bahwa 

pengetahuan bidan di desa tidak baik dengan 

proporsi kinerjanya tidak baik (50%) lebih besar 

daripada kinerja yang baik (31%). Pada 

pengetahuan bidan di desa baik dengan proporsi 

kinerjanya tidak baik (50%) lebih kecil daripada 

kinerja yang baik (69%).        

Hasil uji korelasi Pearson Product 

Moment dengan perolehan nilai p sebesar 0,360 

(nilai p > 0,05) yang menunjukkan tidak ada 

hubungan bermakna antara pengetahuan dengan 

kinerja bidan di desa dalam kegiatan deteksi dini 

resiko tinggi ibu hamil di wilayah kerja Dinas 

Kesehatan Kabupaten Lombok Timur.  

Pengetahuan merupakan kumpulan 

informasi yang dipahami, diperoleh dari proses 

belajar selama hidup, dan dapat digunakan 

sewaktu-waktu sebagai alat penyesuaian diri baik 

terhadap diri sendiri maupun lingkungannya. 

Belajar dibutuhkan untuk mencapai tingkat 

kematangan diri dan proses belajar dapat 

dilakukan oleh pekerja pada saat mengerjakan 

pekerjaan.
 

Menurut Notoatmodjo, pengetahuan 

adalah merupakan hasil tahu dan ini terjadi 

setelah orang mengadakan penginderaan terhadap 

suatu objek tertentu. Penginderaan terhadap 

obyek terjadi melalui panca indra manusia yakni 

penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan 

raba dengan sendiri. 

Pengetahuan dipengaruhi oleh faktor 

pendidikan formal dan informal. Pengetahuan 

seseorang tentang suatu obyek mengandung dua 

aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. 

Kedua aspek ini menentukan sikap seseorang, 

semakin banyak aspek positif dan objek yang 

diketahui, maka akan menimbulkan sikap makin 

positif terhadap objek tertentu. 

2. Hubungan Sikap dengan Kinerja Bidan di Desa 

dalam Kegiatan Deteksi Dini Resiko Tinggi Ibu 

Hamil  
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Tabel 2. Hubungan Sikap dengan Kinerja Bidan di Desa dalam Kegiatan Deteksi Resiko Tinggi 

Ibu Hamil di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011 

No Sikap 

Kinerja 
Total 

Tidak Baik Baik 

n % n % f % 

1 Tidak Baik 20 55,6 21 50 41 52,6 

2 Baik 16 44,4 21 50 37 47,4 

 Total 36 100 42 100 78 100 

                                                                                                                                           (Nilai p: 0,442; r: 0,088) 

 

 Berdasarkan tabel 2. menunjukkan 

bahwa sikap bidan di desa  yang tidak baik 

dengan proporsi kinerja tidak baik (55,6%) lebih 

besar daripada kinerja yang baik (50%). Pada 

sikap bidan di desa baik dengan proporsi 

kinerjanya tidak baik (44,4%) lebih kecil 

daripada kinerja yang baik (50%). 

Hasil uji korelasi Pearson Product 

Moment  dengan perolehan nilai p sebesar 0,442 

(nilai p > 0,05) menunjukkan tidak ada hubungan 

bermakna antara sikap dengan kinerja bidan di 

desa dalam kegiatan deteksi dini resiko tinggi ibu 

hamil di wilayah kerja Dinas Kesehatan 

Kabupaten Lombok Timur.  

Sikap seseorang terhadap suatu obyek 

adalah perasaan mendukung atau memihak 

(favorable) maupun perasaan tidak mendukung 

atau tidak memihak (unfavorable) pada obyek 

tersebut. Perilaku kerja yang ditunjukkan 

karyawan sesungguhnya merupakan gambaran 

atau cerminan sikap seseorang, apabila sikap 

tersebut positif dan dikembangkan sejak awal 

oleh individu maka perilaku kerja yang 

ditimbulkan adalah baik, dengan perilaku kerja 

yang positif mewujudkan kinerja yang tinggi 

bukan pekerjaan yang susah. 

Teori Ajzen dan Fishbein, menyatakan 

bahwa sikap mempengaruhi perilaku lewat proses 

pengambilan keputusan yang beralasan, yang 

ditentukan oleh sikap spesifik, norma subyektif 

dan sifat berperilaku. Sikap ini terdiri dari 

berbagai tingkatan yaitu: menerima, merespon, 

menghargai dan bertanggung jawab.  

3. Hubungan Motivasi dengan Kinerja Bidan di 

Desa dalam Kegiatan Deteksi Dini Resiko Tinggi 

Ibu Hamil.  
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Tabel 3. Hubungan Motivasi dengan Kinerja Bidan di Desa dalam Kegiatan Deteksi Resiko Tinggi 

Ibu Hamil di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011 

 

No Motivasi 

Kinerja 
Total 

Tidak Baik Baik 

n % n % f % 

1 Rendah 20 55,6 15 35,7 35 44,9 

2 Tinggi 16 44,4 27 64,3 43 55,1 

 Total 36 100 42 100 78 100 

                       (Nilai p: 0,040; r: 0,233)       

 

Tabel 3. menunjukkan bahwa pada 

motivasi bidan di desa rendah proporsi kinerja 

tidak baik (55,6%) lebih besar daripada kinerja 

yang baik (35,7%). Pada motivasi tinggi proporsi 

kinerja tidak baik (44,4%) lebih kecil daripada 

kinerja baik (64,3%).  

Motivasi merupakan kemauan atau 

keinginan di dalam diri seseorang bidan yang 

mendorongnya untuk bertindak dan juga kondisi 

atau energi yang menggerakkan diri karyawan ke 

arah atau tertuju untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

Hasil uji korelasi Pearson Product 

Moment dengan perolehan nilai p sebesar 0,040 

(nilai p < 0,05) yang menunjukkan ada hubungan 

bermakna antara motivasi dengan kinerja dan 

kekuatan yang terjadi bersifat lemah (r = 0,233). 

Hal ini berarti semakin baik motivasi bidan di 

desa maka semakin baik kinerja bidan di desa 

dalam kegiatan deteksi dini resiko tinggi ibu 

hamil. 

Hal ini sesuai ungkapan  Robbins 

(1996), motivasi adalah keinginan untuk 

berusaha/berupaya sekuat tenaga untuk mencapai 

tujuan organisasi yang dikondisikan/ditentukan 

kemampuan usaha/upaya untuk memenuhi 

sesuatu kebutuhan individual.  

Menurut Gibson et.al (1992), kandungan 

motivasi kerja turut menentukan prestasi kerja 

seseorang karena prestasi kerja merupakan 

interaksi dari kemampuan dan motivasi kerja.
 

 Untuk memotivasi bidan di desa pada 

khususnya dan karyawan pada umumnya, 

pimpinan harus mengetahui motif dan motivasi 

yang diinginkan karyawan. Orang mau bekerja 

adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan, baik 

kebutuhan yang disadari (conscious needs) 

maupun kebutuhan yang tidak disadari 

(unconscious needs) berbentuk materi atau non 

materi dan kebutuhan fisik maupun rohani.  

Sehubungan dengan adanya perbedaan 

motivasi di dalam karyawan bekerja, Tiffin 

(1986) dan As’ad (2000) berpendapat bahwa 

karyawan perlu diperlakukan berbeda-beda sesuai 

dengan motif yang mendorongnya bekerja. 

4. Hubungan Sarana Prasarana dengan Kinerja 

Bidan di Desa dalam Kegiatan Deteksi Dini 

Resiko Tinggi Ibu Hamil  
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Tabel 4. Hubungan Sarana Prasarana dengan Kinerja Bidan di Desa dalam Kegiatan Deteksi Resiko 

Tinggi Ibu Hamil di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011 

No 
Sarana Prasarana 

(Fasilitas, Alat, Bahan) 

Kinerja 
Total 

Tidak Baik Baik 

n % n % f % 

1 Tidak Lengkap 16 44,4 19 45,2 35 44,9 

2 Lengkap 20 55,6 23 54,8 43 55,1 

 Total 36 100 42 100 78 100 

           (Nilai p: 0,945; r:-0,008) 

 

Tabel 4. menunjukkan bahwa pada bidan 

di desa yang mempunyai sarana prasarana 

(fasilitas, alat, dan bahan) tidak lengkap dengan 

proporsi kinerja tidak baik (44,4%) lebih kecil 

daripada kinerja yang baik (45,2%). Pada bidan 

di desa yang mempunyai sarana prasarana 

(fasilitas, alat, dan bahan) yang lengkap dengan 

proporsi kinerja tidak baik (55,6%) lebih besar 

daripada kinerja baik (54,8%).  

Hasil uji korelasi Pearson Product 

Moment dengan perolehan nilai p sebesar 0,945 

(nilai p > 0,05) menunjukkan tidak ada hubungan 

bermakna antara sarana prasarana (fasilitas, alat, 

dan sarana) dengan kinerja bidan di desa dalam 

kegiatan deteksi dini resiko tinggi ibu hamil. 

Menurut Gibson ketersediaan sarana 

prasarana berpengaruh terhadap kinerja individu. 

Berdasarkan deskripsi karakteritik responden 

adalah masa kerja mayoritas > 10 tahun (70,5%). 

Jacobalis (2000) mengatakan bahwa masa kerja 

dapat menentukan seseorang untuk berpersespsi, 

dimana semakin lama seseorang mempunyai 

masa kerja yang cukup maka semakin tinggi 

tingkat pengalaman seseorang dan semakin 

terampil seseorang dalam memberikan pelayanan 

kesehatan yang berkualitas, kemudian distribusi 

jawaban kuesioner fasilitas antara lengkap dan 

tidak lengkap adalah hampir sama sehingga akan 

mempengaruhi hasil analisis hubungan. 

5. Hubungan Persepsi Sistem Kompensasi dengan 

Kinerja Bidan di Desa dalam Kegiatan Deteksi 

Dini Resiko Tinggi Ibu Hamil   

 

Tabel 5.  Hubungan Persepsi Sistem Kompensasi dengan Kinerja Bidan di Desa dalam Kegiatan 

DeteksiResiko Tinggi Ibu Hamil di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan  

Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011 

No Persepsi Sistem 

Kompensasi 

Kinerja Total 

Tidak Baik Baik 

n % N % f % 

1 Tidak Baik 19 52,8 15 35,7 34 43,6 

2 Baik 17 47,2 27 64,3 44 56,4 

 Total 36 100 42 100 78 100 

        (Nilai p: 0,304; r: 0,118) 
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Tabel 5. menunjukkan bahwa persepsi 

sistem kompensasi bidan di desa tidak baik 

dengan proporsi kinerja tidak baik (52,8%) lebih 

besar daripada kinerja baik (35,7%). Pada 

persepsi sistem kompensasi bidan di desa baik 

dengan proporsi kinerja tidak baik (47,2%) lebih 

kecil daripada kinerja baik (64,3%).  

Hasil uji korelasi Pearson Product 

Moment  dengan perolehan nilai p sebesar 0,304 

(nilai p > 0,05) menunjukkan tidak ada hubungan 

bermakna terhadap sistem kompensasi dengan 

kinerja bidan di desa. Menurut pendapat 

Handoko, sistem kompensasi dalam bentuk 

promosi dapat ditempuh melalui pendidikan 

formal dan pendidikan non formal, kenaikan 

pangkat dan menduduki jabatan yang lebih tinggi. 

6. Hubungan Persepsi Beban Kerja dengan Kinerja 

Bidan di Desa Dalam Kegiatan Deteksi Dini 

Resiko Tinggi Ibu Hamil. 

 

 

Tabel 6.  Hubungan Persepsi Beban Kerja dengan Kinerja Bidan di Desa dalam Kegiatan  

Deteksi ResikoTinggi Ibu Hamil di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan  

Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011 

No Persepsi Beban Kerja 

Kinerja 
Total 

Tidak Baik Baik 

n % n % f % 

1 Tidak Baik 26 72,2 14 33,3 40 51,3 

2 Baik 10 27,8 28 66,7 38 48,7 

 Total 36 100 42 100 78 100 

       (Nilai p: 0,003; r: 0,336) 

 

Tabel 6. menunjukkan bahwa pada 

persepsi beban kerja bidan di desa tidak baik 

dengan proporsi kinerja tidak baik (72,2%) lebih 

besar daripada kinerja baik (33,3%). Pada 

persepsi beban kerja bidan di desa baik dengan 

proporsi kinerja tidak baik (27,8%) lebih kecil 

daripada kinerja baik (66,7%). 

Hasil uji korelasi Pearson Product 

Moment  dengan perolehan nilai p sebesar 0,003 

(nilai p < 0,05) menunjukkan ada hubungan 

bermakna antara persepsi beban kerja dengan 

kinerja bidan di desa dan kekuatan yang terjadi 

bersifat sedang (r = 0,336).  

7. Hubungan Persepsi Supervisi dengan Kinerja 

Bidan di Desa dalam Kegiatan Deteksi Dini 

Resiko Tinggi Ibu Hamil  
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Tabel 7.   Hubungan Persepsi Supervisi dengan Kinerja Bidan di Desa dalam Kegiatan Deteksi Resiko 

Tinggi Ibu Hamil di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011 

No Persepsi Supervisi 

Kinerja 
Total 

Tidak Baik Baik 

n % n % f % 

1 Tidak Baik 19 52,8 17 40,5 36 46,2 

2 Baik 17 47,2 25 59,5 42 53,8 

 Total 36 100 42 100 78 100 

        (Nilia p: 0,020; r:0,264)  

   

Tabel 7. menunjukkan bahwa pada 

persepsi supervisi bidan di desa dengan proporsi 

kinerja tidak baik (52,8%) lebih besar daripada 

kinerja yang baik (40,5%). Pada persepsi 

supervisi bidan di desa baik dengan proporsi 

kinerja tidak baik (47,2%) lebih kecil daripada 

kinerja baik (59,5%).  

Hasil uji korelasi Pearson Product 

Moment  dengan perolehan nilai p sebesar 0,020 

(nilai p < 0,05) menunjukkan ada hubungan 

bermakna antara persepsi supervisi dengan 

kinerja bidan di desa dan kekuatan yang terjadi 

bersifat sedang (r = 0,264). Hasil penelitian ini 

sesuai dengan pendapat Gibson (1990), As’ad 

(1987) dan Handoko (1995) yang menyatakan 

bahwa supervisi mempengaruhi kinerja individu. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Kris 

Nugroho (2004) yang menyatakan bahwa 

supervisi berhubungan dengan kinerja Perawat 

Pegawai Daerah di Puskesmas Wilayah 

Kabupaten Kudus.  

 

 

 

 

Analisis Multivariat  

Tabel 8.  Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat 

Variabel Beta Sig R Square 

Constant 67,002 0,129  

0,165 Motivasi  0,229 0,033 

Beban Kerja  0,333 0,002 

 

Tabel 8. menunjukkan bahwa variabel 

motivasi dan beban kerja berpengaruh pada kinerja 

bidan di desa dalam kegiatan deteksi dini resiko 

tinggi ibu hamil dan nilai koefisien determinasi yang 

disesuaikan (R square) pada penelitian ini adalah 

0,165 berarti  bahwa sebesar 16,5% variabel kinerja 

dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel 

bebas yaitu motivas dan beban kerja sedangkan 

sisanya sebesar 83,5% dijelaskan oleh sebab-sebab 

lain. Dengan melihat nilai R square 16,5% maka 

dapat dikatakan bahwa kedua variabel tersebut 

berpengaruh terhadap variabel kinerja. 

Dari uji Anova diperoleh nilai F sebesar 

7,405 dengan nilai p = 0,001   (p < 0,05) maka Ha 

diterima dan Ho ditolak, yang berarti ada pengaruh 

yang sangat bermakna secara bersama-sama variabel 

motivasi dan beban kerja terhadap kinerja bidan di 

desa. Model regresi linier ini dapat dipakai untuk 

memprediksi kinerja dan persamaan regresinya 
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adalah Kinerja = 67,002 + 0,229 Motivasi + 0,333 

Beban kerja. 

Hasil penelitian ini menguatkan teori 

Gibson dan Bernadin mengenai beberapa faktor yang 

berhubungan dengan kinerja seseorang, di antaranya 

motivasi dan beban kerja. Penelitian ini dikuatkan 

dengan teori yang dikemukakan Herzberg, apabila 

para pekerja merasa beban kerja yang harus 

ditanggung terasa semakin berat, itu berarti pekerjaan 

yang ditugaskan kepada mereka tidak sesuai dengan 

kemampuan untuk menyelesaikan tugas tersebut. 

Manusia hanya memiliki kapasitas energi yang 

terbatas apabila dalam waktu yang bersamaan harus 

mengerjakan beberapa tugas akan terjadi kompetensi 

prioritas antar tugas-tugas tersebut. 

Motivasi mempunyai arti mendasar sebagai 

inisiatif penggerak perilaku seseorang secara 

optimal, hal ini disebabkan motivasi merupakan 

kondisi internal, kejiwaan dan mental manusia 

seperti aneka keinginan, harapan, kebutuhan, 

dorongan dan kesukaan yang mendorong individu 

untuk berperilaku kerja sehingga tercapai tujuan 

yang dikehendaki atau mendapatkan kepuasan atas 

perbuatannya. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa 

sebagian besar (53,8%) kinerja bidan di desa  dalam 

kegiatan deteksi dini resiko tinggi termasuk kategori 

baik. Pengetahuan bidan di desa dalam kegiatan 

deteksi dini resiko tinggi dalam kategori baik 

(60,3%), bidan di desa yang mempunyai sikap yang 

tidak mendukung (52,6%), bidan di desa mempunyai 

motivasi dengan kategori tinggi (55,1%), bidan di 

desa mempunyai sarana prasarana lengkap  (55,1%), 

bidan di desa mempunyai persepsi sistem 

kompensasi baik (56,4%), persepsi beban kerja bidan 

di desa tidak baik  (51,3%), dan persepsi supervisi 

bidan di desa baik (48,7%). Dari variabel yang 

diteliti pada analisis bivariat didapatkan bahwa ada 

hubungan antara persepsi beban kerja dengan kinerja 

(r = 0,336, p = 0,003) dan ada hubungan antara 

persepsi supervisi dengan kinerja (r = 0,264, p = 

0,020). Sedangkan pada analisis multivariat secara 

bersama-sama variabel yang berpengaruh terhadap 

kinerja bidan di desa dalam kegiatan deteksi dini 

resiko tinggi ibu hamil adalah beban kerja (0,033) 

dan motivasi (0,002).  

Saran 

Meningkatkan motivasi bidan di desa 

dengan cara pemberian penghargaan berupa 

kompensasi/reward bagi bidan di desa yang 

berprestasi dalam kegiatan deteksi dini resiko tinggi 

ibu hamil, menambah sarana prasarana hamil yang 

tidak lengkap dan rusak, memberikan ijin untuk 

mengikuti pendidikan lanjutan (DI ke DIII 

kebidanan), merencanakan manajemen pembinaan 

secara bersama, terarah, dan sistematis dengan 

standar panduan supervisi dari pihak Puskesmas dan 

Dinas Kesehatan Kabupaten bekerjasama dengan 

puskesmas serta selalu membantu bidan di desa 

dalam memecahkan masalah kesehatan di desa, perlu 

penilaian kinerja/prestasi kerja secara berkala dan 

dilakukan secara obyektif, membuat Tupoksi bidan 

di desa dalam kegiatan deteksi dini resiko tinggi ibu 

hamil melalui kebijakan tertulis dan menghimbau 

bidan di desa untuk disosialisasikan kewenangan 

tersebut ke perangkat desa dan untuk bidan desa agar 
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meningkatkan frekuensi screening deteksi resiko 

tinggi kehamilan kepada masyarakat serta 

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan 

deteksi dini resiko tinggi pada ibu hamil sesuai 

dengan standar pelayanan kebidanan dan wewenang 

bidan. 
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