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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

a. Mayoritas responden berusia 26-49 tahun, mendapatkan pelayanan 

kesehatan yang buruk, memiliki dukungan keluarga yang baik, 

pengetahuan yang baik, tidak memberikan stigma HIV dan memiliki 

pendapatan ≥UMR Kota Bekasi. 

b. Faktor yang berhubungan dengan pengguna pelayanan PPIA HIV adalah 

pelayanan kesehatan (nilai p= 0,027), dukungan keluarga (nilai p= 0,009), 

pengetahuan ibu (nilai p= 0,007), dan stigma HIV (nilai p= 0,000). Lalu 

variabel yang tidak berhubungan dengan pengguna pelayanan PPIA HIV 

adalah usia (nilai p= 0,675) dan pendapatan keluarga (nilai p=0,432). 

a. Faktor stigma HIV merupakan faktor yang dominan dalam pengguna 

pelayanan PPIA HIV. Ibu yang memberikan stigma HIV berpeluang 4,673 

kali (95% CI = 2,241—9,744) tidak melakukan tes HIV dibandingkan 

yang tidak memberikan stigma HIV  

 

V.2 Saran 

a. Bagi ibu hamil dan menyusui di wilayah kerja Puskesmas Jatiluhur selaku 

responden peneltian 

Perlu mencari tahu informasi mengenai HIV dan cara 

penularannya, sehingga stigma dan diskriminasi mengenai HIV pada ibu 

hamil berkurang. 

b. Bagi Puskesmas Jatiluhur, Kota Bekasi 

Puskesmas Jatiluhur perlu meningkatkan kualitas pelayanan, 

terutama untuk ibu hamil dan menyusui dalam hal pencegahan HIV. 

Edukasi terkait HIV, khususnya mengenai stigma HIV sehingga tidak 

menimbulkan diskriminasi bagi ODHIV, juga perlu disampaikan ketika 

ibu datang untuk kunjungan ANC dan tidak hanya ibu yang memiliki hasil 

tes lab HIV positif, 
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c. Bagi peneliti lain 

Diharapkan pada peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan 

variabel lain seperti domisili dan informasi terkait HIV, sehingga semakin 

banyak variabel yang dapat dilihat. Selain itu juga diharapkan untuk 

meminimalisir keterbatasan yang ada di penelitian ini agar tidak terjadi 

kembali. 
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