
A. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Puskesmas, Dinas Kesehatan di 

Kabupaten Jember, Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro dan 

peneliti. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Puskesmas Kabupaten Jember 

Sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan implementasi 

pemeriksaan kadar hemoglobin pada ibu hamil. 

2. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember 

Sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan program 

kebijakan kesehatan, khususnya  pemeriksaan kadar hemoglobin dalam pelayanan 

antenatal di Puskesmas Kabupaten Jember.  

3. Bagi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat  Universitas Diponegoro 

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan menjadi referensi bagi penelitian berikutnya. 

4. Bagi peneliti 

Menambah wawasan dan pengalaman dalam meningkatkan kemampuan menganalisis 

sebuah kebijakan secara alamiah. 

 

B. Keaslian Penelitian 

Penelitian mengenai implementasi pemeriksaan kadar hemoglobin dalam pelayanan 

antenatal belum pernah dilakukan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

sejenis yang pernah dilakukan antara lain :  

 
 
 
 
 
Tabel 1.1 Beberapa penelitian tentang pelayanan pemeriksaan kadar 
                hemoglobin dan pelayanan antenatal care 



 
No. Nama  Judul 

Penelitian 
 

Variabel 
yang 
diteliti  

Desain 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

1.  Ruth Eva 
Linda 
Damanik 
(2008)

14 

 

Hubungan 
Karakteristik, 
Pengetahuan 
Dan Sikap 
Ibu Hamil 
Dengan 
Pemeriksaan 
Hemoglobin 
Sewaktu 
Hamil Di 
Puskesmas 
Darussalam 
Kecamatan 
Medan 
Petisah 
Tahun 2008 

Umur, 
agama, 
suku 
bangsa, 
tingkat 
pendidikan 
dan peker 
jaan ibu 
hamil 

Penelitian 
survey yang 
bersifat 
deskritif 
analitik. 
Populasinya 
adalah seluruh 
ibu hamil yang 
berkunjung di 
Puskesmas 
Darussalam 
Tahun 2008. 
Analisa yang 
digunakan 
adalah analisa 
bivariat 
berdasarkan 
uji Kolmogorof 
– Smirnov dan 
uji Exact 
Fisher. 

Umur, agama 
dan suku bangsa 
menunjukkan 
tidak ada 
perbedaan 
antara yang 
melakukan 
pemeriksaan Hb 
dengan yang 
tidak melakukan 
pemeriksaan Hb. 
Tingkat 
pendidikan dan 
pekerjaan ibu 
hamil 
menunjukkan 
ada hubungan 
dengan 
pemeriksaan 
kadar Hb  

2. Muhdar 
(2008)

15 
Faktor-Faktor 
Yang Berpe 
ngaruh 
Terhadap 
Penggunaan 
Buku KIA 
Dalam 
Pelayanan 
Antenatal 
Oleh Bidan 
Desa Di 
Kabupaten 
Kolaka 
Propinsi 
Sulawesi 
Tenggara 

Variabel 
Bebas:     
Pengeta 
huan, 
motivasi, 
persepsi 
supervisi, 
keterse 
diaan 
buku KIA 
 
Variabel 
terikat:             
Pengguna
an buku 
KIA oleh 
bidan 

Jenis 
Penelitiaan:            
Kuantitatif 
(Cross 
Sectional) 
         
                     
Sampel :                  
Seluruh bidan 
desa 
puskesmas 

Ada hubungan 
antara 
pengetahuan 
dan motivasi 
terhadap 
penggunaan 
buku KIA dalam 
pelayanan 
antenatal oleh 
bidan desa di 
Kabupaten 
Kolaka 

3. Asih 
Kunwahyu 
ningsih 
(2008)

16
 

Faktor- 
Faktor yang 
Berhubungan 
Dengan 
Kepatuhan 
Bidan 
Puskesmas 
Terhadap 
Standar 
Pelayanan 
Antenatal Di 
Kabupaten 
Magelang 

Variabel 
bebas:                 
Pengeta 
huan, 
motivasi, 
persepsi 
supervisi, 
fasilitas, 
dan 
prosedur/ 
standar  
 

Variabel 
terikat:            

Jenis 
Penelitiaan          
Kuantitatif   
(cross 
sectional) 
 
Sampel:                                 
Bidan 
Puskesmas 
 
Metode 
Sampling : 
Proportio 
nate random 

Ada hubungan 
antara 
pengetahuan, 
motivasi, 
fasilitas, dan 
prosedur atau 
standar terhadap 
kepatuhan bidan 
Puskesmas 
dalam 
pelaksanaan 
pelayanan 
antenatal 



Kepatuhan 
bidan 
Puskesmas 
terhadap 
standar 
pelayanan 
antenatal di 
Kabupaten 
Magelang  

sampling 

 

C. Ruang Lingkup 

1. Lingkup keilmuan 

Penelitian ini termasuk dalam lingkup Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan kajian bidang 

Administrasi dan Kebijakan Kesehatan terutama analisis implementasi pemeriksaan 

kadar hemoglobin dalam pelayanan antenatal yang meliputi faktor komunikasi, 

sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.  

2. Lingkup metodologi  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui implementasi pemeriksaan kadar hemoglobin dalam pelayanan antenatal. 

3. Lingkup waktu 

Penelitian ini dilakukan sejak bulan November 2010 yaitu dengan kegiatan penyusunan 

proposal. Selanjutnya pelaksanaan penelitian pada bulan Maret-April 2011 dan hasil 

akhir pada bulan Mei 2011. 

 

 

 

 

 

 

 


