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RINGKASAN 

 
Angka HIV di Jawa Timur masih terbilang tinggi sehingga menjadikannya provinsi 

dengan angka HIV tertinggi kedua di Indonesia. Prevalensi ibu hamil dengan HIV yang 

semakin meningkat dan beratnya dampak penularan dari ibu ke janin dan bayi sangat 

membutuhkan peran tenaga medis, khususya dokter kandungan. Penelitian ini harus 

dilakukan untuk mengetahui kesiapan dokter dan dokter spesialis kandungan dalam 

program perencanaan kehamilan pada wanita dengan HIV khususnya di Surabaya. Dengan 

mengetahui kesiapan dokter, maka kedepannya diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi 

subjek yang bersangkutan sehingga dapat membantu mengatasi masalah yang sangat 

krusial di negara ini yaitu HIV/AIDS. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi subjek maupun masyarakat. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan populasi berupa seluruh dokter yang 

menolong persalinan di Surabaya dan sampelnya yaitu dokter spesialis Obgyn dan PPDS 

Obgyn. Sampel yang diperoleh sebanyak 30 dokter dan tersebar di rumah sakit swasta, 

rumah sakit pemerintah dan juga praktek dokter mandiri di Surabaya. Yang menjadi 

variabel dalam penelitian ini adalah sikap, pengetahuan subjek dan kesiapan.  

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner yang berisikan pernyataan 

mengenai sikap dan pengetahuan dan nantinya akan dijawab oleh subjek. Hasil jawaban 

subjek kemudian diolah oleh peneliti menggunakan SPSS sehingga mendapatkan 

kesimpulan. 

Dari hasil pengumpulan data yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil pengetahuan 

baik yang didominasi oleh dokter spesialis obgyn dimana terbukti dari pengalaman yang 

lebih banyak dari PPDS obgyn. Selain itu,baik usia dan gender terbilang seimbang. 

Sebaliknya pada hasil sikap, profesi tidak berpengaruh kepada sikap seseorang, begitu juga 

dengan usia dan gender. Kesimpulan yang dapat diambil adalah 90% dokter yang menjadi 

sampel penelitian ini terbilang siap dalam perencanaan kehamilan pada wanita dengan HIV 

di Surabaya. 

 

Kata Kunci : Kesiapan Dokter, Wanita Hamil dengan HIV, HIV di Surabaya 
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ABSTRAK 
 

Latar Belakang : Jawa Timur meurpakan salah satu provinsi dengan angka HIV tertinggi 

kedua di Indonesia. Prevalensi ibu hamil dengan HIV yang semakin meningkat dan 

beratnya dampak penularan dari ibu ke janin dan bayi sangat membutuhkan peran tenaga 

medis, khususya dokter yang menolong persalinan. Tujuan : Penelitian ini harus dilakukan 

untuk mengetahui kesiapan dokter dan dokter spesialis kandungan dalam program 

perencanaan kehamilan pada wanita dengan HIV khususnya di Surabaya, maka 

kedepannya diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi subjek yang bersangkutan sehingga 

dapat membantu mengatasi masalah yang sangat krusial di negara ini yaitu HIV/AIDS. 

Jenis penelitian : Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif. Populasi dan sampel: 

Populasi adalah seluruh dokter yang menolong persalinan di Surabaya dan sampel adalah 

dokter spesialis Obgyn dan PPDS Obgyn yang bekerja di rumah sakit swasta maupun 

negeri di Surabaya. Variabel : Variabel penelitian adalah sikap, pengetahuan dan kesiapan 

subjek.  Metode : Dengan menyebarkan kuisioner yang berisikan pernyataan mengenai 

sikap dan pengetahuan dan nantinya akan dijawab oleh subjek. Hasil jawaban subjek 

kemudian diolah oleh peneliti menggunakan SPSS sehingga mendapatkan kesimpulan. 

Hasil : Diperoleh hasil siap yang terbagi menjadi hasil dan pengetahuan baik 46,7%, hasil 

pengetahuan baik dan sikap cukup 26,7% serta hasil pengetahuan cukup dan sikap baik 

1,7%. Sedangkan kategori tidak siap yang terdiri dari hasil dan pengetahuan cukup 

sebanyak 0,07% serta sikap dan pengetahuan rendah 0,03%. Kesimpulan : Dokter di Kota 

Surabaya telah menunjukkan kesiapan dalam perencanaan kehamilan pada wanita dengan 

HIV di Kota Surabaya 

 

Kata Kunci : Kesiapan Dokter, Wanita Hamil dengan HIV, HIV di Surabaya 
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