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BAB V 

PENUTUP 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian faktor-faktor yang 

berhubungan dengan pemanfaatan fasilitas persalinan wilayah kerja Puskesmas 

Beji tahun 2018, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Sebagian besar responden memanfaatkan fasilitas memadai sebanyak 74 

orang (84,1%). 

b. Sebagian besar responden memiliki umur tidak berisiko sebanyak 60 

orang (68,2%), tingkat pendidikan tinggi sebanyak 47 orang (53,4%), 

status pekerjaan tidak bekerja sebanyak 55 orang (62,5%), pengetahuan 

baik sebanyak 45 orang (51,1%), sikap positif sebanyak 69 orang (78,4%), 

pendapatan keluarga di bawah UMK sebanyak 59 orang (67%), 

menggunakan asuransi sebanyak 78 orang (88,6%), dukungan keluarga 

sebanyak 67 orang (76,1%). 

c. Terdapat hubungan bermakna antara pengetahuan, sikap, pendapatan 

keluarga, penggunaan asuransi, dan dukungan keluarga dengan 

pemanfaatan fasilitas persalinan. 

d. Tidak ada hubungan bermakna antara umur, tingkat pendidikan, dan status 

pekerjaan dengan pemanfaatan fasilitas persalinan. 

e. Dukungan keluarga merupakan variabel paling dominan dalam 

pemanfaatan fasilitas persalinan (OR = 0,125; 95% CI berkisar 0,021-

0,755). Pasien dengan dukungan keluarga memanfaatkan fasilitas 

persalinan memadai sebesar 0,125 kali daripada pasien tanpa dukungan 

keluarga. 

 

V.2 Saran 

V.2.1 Bagi Responden 

a. Meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pemanfaatan fasilitas 

persalinan yang memadai agar persalinan bisa berjalan dengan lancar dan 
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aman bagi ibu dan bayi, dengan cara mengikuti kelas ibu hamil dan rutin 

melakukan pemeriksaan antenatal. 

 

V.2.2 Bagi Dinas Kesehatan Kota Depok dan Puskesmas Beji 

a. Meningkatkan upaya koordinasi dan kerja sama lintas sektor dengan 

pemangku kepentingan (camat, kepala desa) untuk mendukung kebijakan 

yang dapat mendorong masyarakat memanfaatkan fasilitas kesehatan 

memadai. 

b. Menyebarluaskan informasi melalui penyuluhan tentang pentingnya 

pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan serta melahirkan di fasilitas 

persalinan memadai untuk meningkatkan aspek pengetahuan masyarakat 

tentang kesehatan ibu guna mendorong perilaku upaa pencarian pelayanan 

maternal kepada tenaga kesehatan. 

 

V.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih 

mendalam dengan variabel lain yang dapat mempengaruhi pemanfaatan 

fasilitas persalinan yang memadai serta dengan rancangan penelitian yang 

berbeda. Contoh variabel lain tersebut adalah jumlah anggota keluarga, 

status perkawinan, suku atau ras, nilai mengenai kesehatan dan penyakit, 

ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, akses pelayanan kesehatan 

(jarak, biaya, waktu, transport), kebijakan pemerintah dalam kesehatan, 

dukungan tenaga kesehatan, dan dukungan tokoh agama/tokoh 

masyarakat.
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