
pengembangan khasanah ilmu pengetahuan dan bahan informasi untuk peneliti 

selanjutnya. 

1. Manfaat Bagi Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah 

daerah dan sarana pelayanan rujukan dalam membuat perencanaan,pelaksanaan dan 

evaluasi kegiatan serta promosi pelayanan rujukan yang optimal di Kabupaten Pasuruan.  

2. Manfaat Bagi Penulis 

Dari penelitian ini penulis dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam 

mengembangkan pelaksanaan rujukan ibu bersalin dengan komplikasi persalinan sebagai 

bagian dari upaya penurunan angka kematian ibu. 

 

A. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang berkaitan dengan proses rujukan ibu bersalin ke rumah sakit 

sebenarnya sudah relatif banyak digunakan. Tapi dalam hal ini masih terdapat beberapa 

perbedaan, diantaranya jenis dan desain penelitian, subyek penelitian, tempat penelitian dan 

sebagainya.  

Beberapa penelitian yang mendukung yang sebelumnya pernah dilakukan antara lain 

dapat dilihat pada tabel 1.3. 

Tabel 1.2 Hasil Penelitian Sebelumnya 

 

No Judul Desain Hasil Penelutian 

1 What Does It 
Mean And How 
Can It Be 
Measured? A 
Clinical Skill 
Assessment Of 
Maternal And 
Child Health 
Workers In Nepal.  

Carlough & 
McCall (2005) 4 

Studi kohort Meneliti tentang Pentingnya 
penolng terampil yang menolong 
persalinan untuk mengurangi 
kematian ibu dan neonatal 
morbidity. Hasil penelitiannya 

adalah dukun tidak dapat dilatih 
untuk menyelamatkan ibu, 
karena mereka tidak dapat 
melakukan penanganan 
komplikasi dan juga tidak bias 
melakukan rujukan. Dokter dan 



bidan yang memenuhi syarat 
untuk penanganan masalah 
komplikasi sering tidak ada di 
desa. Perlu adanya batasan 
kompetensi minimum yang 
dibutuhkan untuk mendefinisi 
penolong persalinan yang 
terlatih, karena adanya 
keterbatasan ketersediaan 
fasilitas pelayanan dasar obstetri 
emergensi. 
 

2 Referral Revisited 
Community 
Financing 
Schemes and 
Emergency 
Transport in 
Rural-Africa 

Macintyre & 
Hothkiss (1999) 15 

Studi case control Meneliti tentang perbaikan 
rujukan yaitu transportsi 
emergensi dan rencana 
keuangan masyarakat desa di 
afrika. Faktor yang 
mempengaruhi rujukan adalah 
individu, rumah tangga dan 
masayarakat itu sendiri. 
Perlunya perhatian khusus dari 
peran keluarga dan masyarakat, 
waktu untuk rujukan, keuangan 
dan transportasi adalah hal yang 
berpengaruh dalam rujukan. 
 

3 Evaluation of the 
Referral System 
for Pregnant with 
Complication in 
Khon Kaen 
Province 

Siriwachirachai et 
al. (2007) 16 

Deskriptif 
prospektif 

Meneliti tentang jumlah kasus 
rujukan di propinsi Khon Kaen 
sebanyak 61,75%, didapati 
17,27% adalah rujukan dari 
rumah sakit lainnya. Jumlah ibu 
yang dirujuk dilakukan 
persalinan section caesarea 
sebesar 45,40%, yang 
mengalami kematian ibu 0,44%, 
melahirkan bayi  dengan berat 
lahir < 2500 gram sebesar 
23,94%, melahirkan bayi dengan 
asphikssia 14,59%, dan kejadian 
kenatian perinatal sebesar 
1,61%. 
 

4 Peripartum 
Referral to Korle 
Bu Teaching 
Hospital, Ghana-a 
Descriptive Studi  
Nkyekyer (2000) 
17 

Studi deskriptif Pasien yang dirujuk dengan 
memakai kendaraan umum atau 
transportasi umum sebesar 
2,7%. Sedangkan pasien yang 
dirujuk dan tidak ditemani oleh 
bidan atau tenaga kesehatan 
sebnayak 54,2%, pasien dirujuk 
dengan disertai partograp 16,7 
%. Pasien yang dirujuk dengan 



komplikasi perdarahan yang 
tidak diinfus sebanyak 55,6%. 
Pasien yang dirujuk dengan 
kondisi umum yang tetap baik 
sampai di rumah sakit sebanyak 
90%.  
 

5 Evaluasi 
Pelaksanaan 
Rujukan Ibu 
Bersalin Dengan 
Komplikasi 
Persalinan Oleh 
Bidan Desa Di 
Puskesmas 
Sukorejo Wilayah 
Dinas Kabupaten 
Pasuruan 
Erni Dwi Widyana 
(2011) 

Studi Kualitatif Variabel dalam penelitian ini 
adalah stabilisasi pasien, 
tatacara memperoleh 
transportasi, tenaga kesehatan 
pendamping, dokumentasi 
rujukan. 

 

B. Ruang Lingkup 

1. Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2010 sampai April 2011 

2. Ruang lingkup Tempat 

Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah Puskesmas Sukorejo Kabupaten Pasuruan. 

3. Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini mencakup bidang administrasi kebijakan 

kesehatan yang menekankan pada manajemen kesehatan ibu dan anak.  

 


