
Tujuan khusus 

a.  Untuk mengeksplorasi  karakteristik bidan meliputi: pengetahuan, sikap,  kepercayaan/ nilai, 

pengalaman 

b.  Untuk mengeksplorasi faktor penguat  pengambilan    keputusan bidan meliputi:  dukungan 

teman sejawat , dukungan dokter 

c.  Untuk mengeksplorasi faktor pemungkin pengambilan keputusan bidan meliputi:  Biaya, 

ketersediaan transportasi, akses ke fasilitas rujukan 

d. Untuk mengeksplorasi proses pengambilan keputusan bidan dalam merujuk ibu bersalin ke 

rumah sakit 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberi mamfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi Dinas Kesehatan Kabupaten 

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan referensi bagi Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sumbawa dalam menyusun program penurunan angka kematian ibu, khususnya berkaitan dengan 

pengambilan keputusan  dalam merujuk ibu bersalin ke rumah sakit. Dengan demikian dapat 

dilaksanakan promosi kesehatan yang sesuai. 

2. Manfaat bagi MIKM Undip Semarang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk pengembangan keilmuan khususnya 

dalam Manajemen Kesehatan Ibu dan anak. 

3. Manfaat bagi Peneliti 

Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan serta memberikan pengalaman dalam menerapkan 

ilmu pada waktu kuliah yang digunakan untuk penelitian ini  

F. Keaslian Penelitian  

       Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 1.3. Keaslian Penelitian 
No Peneliti Judul Rancangan Penelitian Hasil 

 



1. Gufria 
D.Irasanti  
2007 

Pencegahan 
Keterlambatan 
Rujukan di 
Kabupaten 
Majene. 

Studi kasus, data di 
peroleh dari bidan 
desa, tokoh 
masyarakat kepala 
PKM, direktur RSU, 
UGD, PMI, pasien  
kegawatdarutan 
obstetri 

Keluarga dan 
pasien memegang 
peran utama dalam 
kegawatdaruratan 
obstetri 

2. Rini 
Susilowati 
2000 

Pola 
Pengambilan 
Keputusan 
Keluarga dan 
Penolong 
Persalinan Dalam 
Memutuskan 
Merujuk Ibu 
Bersalin Dalam 
Kasus Kematian 
Ibu di RS. Kariadi 
Semarang. 
 

Penelitian kuantitatif 
dan kualitatif, subyek 
penelitian 
keluarga,bidan dan 
dukun. 

56,47 % Penentu 
pengambil 
keputusan untuk 
merujuk adalah 
keluarga dan 43,5 
% bidan segera 
merujuk begitu ada 
masalah. 

3. Rodhiyah, 
dkk 1999 

Peran Suami dan 
Anggota Keluarga 
Lain Dalam 
Keputusan 
Perujukan 
Persalinan. 

Cross sectional, 
subyek penelitian 
ibu2 dengan 
persalinan 
bermasalah dan  
melahirkan di RS 
Kariadi Semarang. 
 

Suami atau 
keluarga sangat 
besar dalam 
merujuk ibu ke 
rumah sakit atau 
klinik bersalin 

4. S.Sriani 
1999 

Analisi Faktor-
Faktor yang 
Mempengaruhi 
Tingkat 
Pemanfaatan 
Pelayanan 
Antenatal oleh 
Suku Dani Kec. 
Kurukulu 
Kabupaten 
Jayawijaya. 
 

Cross sectional, 
subyek penelitian ibu-
ibu yang mempunyai 
bayi usia kurang 1 
tahun. 

Faktor 
predisposising dan 
enabling 
mempunyai 
asosiasi bermakna 
terhadap 
pemanfaatan 
pelayanan. 

5. Latuamury 
2001 

Hubungan Antara 
Keterlambatan 
Merujuk dengan 
Kematian Ibu di 
RSUD Tidar. 

Penelitian kuantitatif 
subyek penelitian 
keluarga ibu bersalin. 
 

 

AKI di RSUD Tidar 
di pengaruhi oleh 
faktor pre 
eklampsia/eklampsi
a, hemorragi, 
infeksi, terlambat 
merujuk ke RS, 
terlambat mendapat 
pelayanan di 
RS.Penelitian. 
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No Peneliti Judul Rancangan Penelitian Hasil 
 

6. Joko 
Sutrisno 
(1997) 

Persepsi Perilaku 
Ibu Hamil dan 
Masyarakat 
Terhadap Resiko 
Kehamilan di 

Kualitatif dan 
kuantitatif 
Subyek penelitian ibu 
hamil, keluarga yang 
pernah mengalami 

Suami, orang tua 
dan mertua adalah 
anggota kelompok 
referensi yang 
paling sering 



Purworejo. 
 
 
 

Lanjutan tabel 

kematian maternal 
dan perinatal 
Kualitatif 
Subyek penelitian 
Bidan. 
 

memberikan 
anjuran memilih 
tenaga penolong 
persalinan. 
 

7. Ummi 
Latifah 2010 

Proses 
Pengambilan 
keputusan oleh 
Bidan untuk 
merujuk Ibu 
bersalin dalam 
kasus kematian 
Ibu di RSUD 
Sumbawa Besar.  

Kualitatif, subyek 
penelitian bidan 
dengan kasus 
kematian ibu bersalin 
dan keluarga ibu 
bersalin 

Terjadi 
keterlambatan 
dalam pengambilan 
keputusan merujuk 
ibu bersalin di 
tingkat pertama, 
kedua dan ketiga 
 

 

 

G. Ruang lingkup 

1. Lingkup Waktu 

         Rencana penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2010 sampai  Maret 2011. 

2. Lingkup Tempat 

Penelitian ini akan dilaksanakan di willayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Besar. 

3. Lingkup Materi 

Pelayanan Bidan  kepada ibu hamil dan bersalin dalam proseses pengambilan keputusan dalam 

merujuk ibu bersalin. 

 

 

 

 

 


