
A. Pertanyaan Penelitian 

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja bidan dalam melakukan proses rujukan 

komplikasi obstetri di Kabupaten Jember ? 

 

B. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umun 

Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bidan desa dalam melakukan 

proses rujukan komplikasi obstetri. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi karakteristik bidan ( umur, tingkat pendidikan ) terhadap kinerja 

bidan dalam melakukan proses rujukan komplikasi obstetri. 

b. Menganalisis hubungan pengetahuan terhadap kinerja bidan dalam melakukan 

proses rujukan komplikasi obstetri. 

c. Menganalisis hubungan motivasi terhadap kinerja bidan dalam melakukan proses 

rujukan komplikasi obstetri 

d. Menganalisis hubungan supervisi terhadap kinerja bidan dalam melakukan proses 

rujukan komplikasi obstetri. 

e. Menganalisis hubungan fasilitas terhadap kinerja bidan dalam melakukan proses 

rujukan komplikasi obstetri. 

f. Menganalisis hubungan kompensasi terhadap kinerja bidan dalam melakukan 

rujukan komplikasi obstetri. 

g. Menganalisis hubungan beban kerja bidan terhadap kinerja bidan dalam melakukan 

proses rujukan komplikasi obstetri 

h. Menganalisis secara bersama-sama pengaruh variabel pengetahuan, motivasi, 

supervisi, fasilitas, kompensasi, beban kerja terhadap kinerja bidan dalam 

melakukan proses rujukan komplikasi obstetri. 



 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Jember 

Memberikan masukan tentang perbaikan pelaksanaan manajemen kesehatan ibu dan 

anak khususnya yang terkait dengan kinerja bidan dalam malakukan proses rujukan 

komplikasi obstetri. 

2. Rumah Sakit  

Memberikan masukan tentang perbaikan dalam pelaksanaan dan penanganan kasus 

komplikasi obstetri dimana Rumah Sakit merupakan tempat rujukan. 

3. MIKM 

Memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang manajemen 

kesehatan ibu dan anak yang terkait dengan kajian tentang kinerja bidan dalam 

melakukan proses rujukan komplikasi obstetri dan hasil penelitian ini dapat dijadikan 

referensi bagi peneliti berikutnya. 

4. Peneliti 

Mengembangkan pengetahuan dan prkatek dalam proses penelitian tentang 

Manajemen implementasi proses rujukan komplikasi obstetri oleh bidan terkait dengan 

kematian maternal di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. 

 

 

 

D. Ruang Lingkup 

1. Lingkup Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah tentang kinerja bidan dalam melakukan 

proses rujukan komplikasi obstetri dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bidan. 



2. Lingkup Keilmuan 

Penelitian merupakan penelitian di bidang  Manajemen Kesehatan Ibu dan Anak dengan 

kajian pada kinerja bidan dalam sistem rujukan. 

3. Lingkup Metode 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

cross sectional dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner. 

4. Lingkup Lokasi 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Kabupaten Jember. 

5. Lingkup Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan pada kurun waktu mulai bulan mei sampai dengan bulan 

agustus tahun 2011. 

 

E. Keaslian Penelitian 

No Nama Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil 

1. Ita R Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi 
Kinerja Bidan Desa 
Dalam melakukan 
Kunjungan 
Neonatus di 
Wilayah 
Puskesmas 
Kabupaten Jepara 
Tahun 2009 

Explanatory 
research 
Pendekatan 
Crossectional 
Variabel Bebas : 
pengetahuan, 
motivasi, beban 
kerja, Fasilitas, 
kompensasi, dan 
supervisi 
Variabel Terikat : 
kinerja perawat 
Puskesmas dalam 
penerapan standar 
asuhan 
keperawatan 

Ada hubungan 
pengetahuan, 
motivasi, beban 
kerja, dan supervisi 
dengan kinerja 
perawat Puskesmas 
dalam penerapan 
standar asuhan 
keperawatan.  
Variabel fasilitas dan 
kompensasi tidak 
ada hubungan 
dengan kinerja 
bidan desa. 

2. Ratifah Analisis Faktor-
Faktor yang 
Berhubungan 
dengan 
Pelaksanaan 
Standar Asuhan 
Persalinan Normal        
( APN ) oleh Bidan 
di Puskesmas 

Explanatory 
research 
pendekatan cross 
sectional, sampel 
seluruh bidan PNS 
di Puskesmas 
rawat inap dengan 
jumlah 37 bidan. 
Variabel Bebas : 

Ada hubungan 
variabel bebas ( 
pengetahuan, 
persepsi, 
kepemimpinan, 
motivasi, supervisi ) 
dengan 
pelaksanaan 
standar asuhan 



Rawat Inap di 
Kabupaten 
Banyumas Tahun 
2006 

pengetahuan, 
persepsi, 
kepemimpinan, 
motivasi, supervisi 
Variabel Terikat : 
pelaksanaan 
standar asuhan 
persalinan 

persalinan normal 

3. Umi W Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi 
Kinerja Bidan 
dalam Asuhan 
Kebidanan Ibu 
Bersalin di Rumah 
Sakit Mardi Rahayu 
Kudus Tahun 2009 

Observational 
analitik, kuantitatif 
pendekatan cross 
sectional. 
Variabel Bebas : 
persepsi pelatihan, 
supervisi, persepsi 
beban kerja, sistem 
insentif dan sankasi 
Variabel terikat : 
kinerja bidan dalam 
kelengkapan 
pengisian form 
asuhan kebidanan 
ibu bersalin di 
Rumah Sakit Mardi 
Rahayu Kudus 

Ada pengaruh 
persepsi pelatihan, 
supervisi, persepsi 
beban kerja, sistem 
insentif dan sanksi 
terhadap kinerja 
bidan dalam 
kelengkapan 
pengisian form 
asuhan kebidanan 
ibu bersalin 

4 Henry S Analisis Kinerja 
Petugas Pelaksana 
Program 
Pelayanan 
Kesehatan Peduli 
Remaja ( PKPR ) di 
Puskesmas 
Kabupaten Demak 
Tahun 2007. 

Observasional 
dengan 
pendekatan 
penelitian kualitati. 
Variabel Bebas : 
kemampuan, 
pengalaman, sikap, 
motivasi, 
sumberdaya, 
kepemimpinan, 
imbalan. 
Variabel Terikat : 
kinerja petugas 
pelaksana PKPR. 

Kinerja pelaksana 
PKPR masih 
rendah, kemampuan 
masih kurang, 
pengalaman sudah 
cukup, sikap kurang 
baik, motivasi 
informan ingin 
memberikan yang 
terbaik untuk 
remaja, sarana 
prasarana kurang, 
kepala puskesmas 
ikut terlibat dalam 
pelaksanaan PKPR, 
tidak ada dana 
khusus untuk PKPR 
sehingga tidak ada 
imbalan. 

5 Eni D.W Analisis Kinerja 
Bidan Dalam 
Melakukan Proses 
Asuhan Kebidanan 
di RS Kepolisian 
Pusat RS Sukanto 

Jenis penelitian 
explanatory 
research dengan 
pendekatan cross 
sectional . 
Variabel Bebas : 
umur, pendidikan, 
masa kerja,  
supervisi, 
kompensasi, 
kepemimpinan, 
beban kerja. 

Ada hubungan masa 
kerja dengan kinerja 
bidan. Tidak ada 
hubungan umur, 
pendidikan, 
supervisi, insentif, 
kepemimpinan, dan 
beban kerja dengan 
kinerja bidan desa 



Variabel Terikat : 
kinerja bidan dalam 
melakukan proses 
asuhan kebidanan. 

6 Indah M Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi 
Kinerja Bidan 
dalam Melakukan 
Proses Rujukan 
Komplikasi Obstetri 
di Kabupaten 
Jember 

Jenis penelitian 
explanatory 
research dengan 
pendekatan cross 
sectional . 
Variabel Bebas : 
pengetahuan, 
motivasi, supervisi, 
fasilitas, 
kompensasi, beban 
kerja. 
Variabel Terikat : 
kinerja bidan dalam 
melakukan proses 
rujukan komplikasi 
obstetri. 

 

 



 


