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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang    

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan banyaknya kematian ibu dari masa saat 

hamil, persalinan serta nifas yang dikarenakan oleh hal-hal yang berkaitan selama masa 

itu namun tidak karena faktor-faktor lain misalnya kecelakaan di setiap seratus ribu 

kelahiran hidup (Kemenkes RI, 2016). Sesuai paparan Internasional Statistic 

Classification Of Disease And Related Health Problems Tenth Revision atau ICD-X yang 

dikutip oleh Departemen Kesehatan (2007), kematian ibu merupakan kematian wanita 

yang dialami saat awal kehamilan hingga masa nifas ataupun 42 hari sesudah persalinan 

yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan maupun penanganannya, serta tidak 

disebabkan kecelakaan. Menurut McCharty, penyebab yang berkaitan langsung dengan 

kematian ibu antara lain perdarahan, preeklampsia/eklampsia, serta penyakit ataupun 

infeksi yang dialami ibu sebelum ataupun selama kehamilan yang bisa membahayakan 

keadaan ibu ketika hamil serta ketika persalinan dan akhirnya menjadikan komplikasi 

persalinan. Dari sejumlah penyebab kematian ibu di atas, penyebab yang paling sering 

ditemui yaitu perdarahan (Aeni, 2013). 

WHO (2015) menyatakan bahwa pada tahun 2015 AKI di dunia sudah menjadi 216 

per seratus ribu kelahiran hidup. Begitu juga AKI di negara berkembang sampai pada 239 

per seratus ribu kelahiran hidup. Sementara itu, pada tahun 2019 dengan tiap harinya pasti 

ada sekitar 830 ibu yang meninggal dunia akibat infeksi dan penyakit yang diderita atau 

komplikasi terkait kehamilan dan persalinan. Berdasarkan data, sekitar 15% dari 

kehamilan dan persalinan ibu di dunia mengalami komplikasi, sedangkan 85% normal. 

Masalah utamanya adalah sebagian besar komplikasi tidak bisa diprediksi, maka dari itu 

setiap kehamilan berisiko. Sekitar 75% kematian ibu secara langsung disebabkan oleh 

partus lama/macet, eklampsia/pre-eklampsia, infeksi, perdarahan, serta aborsi yang 

membahayakan (WHO, 2019). 
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Indonesia sendiri adalah satu dari beberapa negara dengan angka kematian ibu 

paling banyak di Asia Tenggara. CIMSA atau Center for Indonesian Medical Students'   

Activities juga menyatakan bahwa AKI di Indonesia masih tetap banyak walapun 

pemerintah sudah melaksanakan banyak usaha berupa program kerja dan berbagai 

kebijakan untuk mengurangi AKI di Indonesia. Berdasarkan hasil survei tahun 2012 dari 

SDKI, AKI di Indonesia adalah sejumlah 359 kasus per seratus ribu kelahiran hidup serta 

komplikasi persalinan terjadi sejumlah 46% (CIMSA, 2019). Berdasarkan hasil 

penelitian, komplikasi persalinan yang terjadi dibagi menjadi 8% perdarahan berlebih, 

15% ketuban pecah, 35% persalinan lama,  dan 8% demam. Komplikasi lain seperti 

kejang saat persalinan juga dialami sebesar 2% (Kasminawati, 2015). 

Menurut Kemenkes RI (2013), hampir 90% ibu meninggal ketika sedang 

melahirkan dan beberapa waktu sesudah melahirkan. Utamanya, ibu meninggal secara 

langsung disebabkan oleh komplikasi kehamilan serta persalinan yang 50% menjadi 

penyebab langsung dari 90% kematian ibu. Berdasarkan data dari Pusdatin Kemenkes RI 

(2014), kematian ibu dari tahun 2010-2013 memiliki penyebab utama yaitu perdarahan 

dan hipertensi. Sementara itu pada tahun 2019, Kemenkes RI menyatakan bahwa AKI di 

Indonesia mengalami penurunan tetapi masih tetap tinggi yakni sebesar 305 per seratus 

ribu kelahiran hidup (Susiana, 2019). Hal yang mengakibatkan ibu meninggal tersebut 

antara lain sebesar 33,07% akibat preeklampsia/eklampsia, sebesar 27,03% akibat 

perdarahan, sebesar 12,04% akibat komplikasi obstetri lain, sebesar 15,7% akibat 

komplikasi non obstetrik, sebesar 6,06% akibat infeksi pada kehamilan, dan sebesar 

4,81% akibat penyebab lainnya (Kemenkes RI, 2019).  

Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 memiliki jumlah kematian ibu sejumlah  

53/100.000 kelahiran dengan jumlah kematian sejumlah 98 orang ibu. Penyebab paling 

banyak kematian ibu tersebut adalah perdarahan sebesar 39,7% dari keseluruhan 

penyebab kematian pada ibu hamil, melahirkan dan ibu saat nifas (Dinkes Provinsi DKI 

Jakarta, 2018). Sedangkan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, jumlah kematian ibu 

adalah sebesar 11 orang dengan penyebab kematian ibu tertinggi pada ibu bersalin adalah 

perdarahan diikuti dengan hipertensi selama kehamilan. Berdasarkan golongan umur, 

kejadian kematian ibu bersalin tertinggi berada di golongan umur 20-35 tahun (Dinkes 

Kota Administrasi Jakarta Selatan, 2018). Kota Jakarta Selatan memiliki banyak fasilitas 
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kesehatan yang dapat menangani terjadinya komplikasi persalinan. Salah satu fasilitas 

kesehatan tersebut adalah RSUP Fatmawati, dimana RSUP Fatmawati menjadi Rumah 

Sakit (RS) rujukan untuk menangani ibu bersalin yang mengalami komplikasi dan 

membutuhkan penanganan segera. 

Komplikasi persalinan merupakan kondisi yang membahayakan nyawa bayi 

maupun ibu yang merupakan dampak langsung dari persalinan ataupun kehamilan, 

misalnya pendarahan, infeksi, pre-eklampsia/eklampsia, partus macet/lama, serta rupture 

uteri yang memerlukan perawatan intensif (Kemenkes RI, 2012). Permasalahan 

kesehatan ibu yang sudah ada sebelumnya seperti hipertensi, anemia, dan diabetes selama 

kehamilan dapat mempengaruhi terjadinya komplikasi persalinan. Menurut Dinas 

Kesehatan Sumatera, komplikasi persalinan adalah keadaan yang tidak normal dan 

berbahaya sebagai akibat langsung dari persalinan yang dengan langsung dapat 

menimbulkan kematian ataupun kesakitan pada bayi ataupun ibu (Irmayanti, 2011).  

Komplikasi persalinan adalah determinan dekat kematian ibu (Aeni, 2013). Akibat 

komplikasi persalinan yang salah satunya ialah perdarahan bisa menjadikan ibu anemia 

sebab kehilangan darah yang banyak. Keadaan tersebut menurunkan anti bodi ibu dan 

apabila diabaikan bisa menyebabkan komplikasi saat masa nifas misalnya pendarahan 

serta infeksi. Komplikasi perdarahan ketika persalinan yang bisa menyebabkan kematian 

bukanlah darah yang keluar langsung banyak namun yang terjadi secara terus-menerus 

serta sedikit demi sedikit. Bertambah banyak kasus komplikasi maka bertambah banyak 

juga jumlah kematian ibu  (Oxorn, 2010). 

Faktor-faktor yang memiliki hubungan dengan kejadian komplikasi persalinan 

antara lain usia ibu ketika melahirkan, komplikasi kehamilan, paritas, riwayat penyakit 

kronis dan infeksi ibu, jarak kehamilan, riwayat komplikasi obstetri, serta kunjungan 

antenatal care (ANC). Akbarani (2014) memaparkan bahwa usia ibu ketika persalinan 

berkaitan dengan komplikasi yang terjadi dengan nilai p sejumlah 0,006 serta nilai PR 

sejumlah 2,954. Hal itu membuktikan bahwa ibu dengan umur < 20 tahun serta > 35 tahun 

mempunyai peluang 2,954 kali terhadap komplikasi persalinan daripada ibu yang 

memiliki umur 20 sampai 35 tahun. Selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Siti Noorbaya dan Yessica Eka (2016), didapatkan bahwa ibu dengan umur berisiko 
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memiliki peluang mengalami kejadian komplikasi persalinan sebesar 5,875 kali daripada 

ibu dengan umur tidak berisiko. 

Kasminawati (2015) memaparkan bahwa ibu yang memiliki komplikasi kehamilan 

terbukti berkaitan dengan kejadian komplikasi persalinan dengan risiko yang didapat 

adalah sebesar 5,587 kali lebih tinggi. Budiawan dkk (2017) memaparkan bahwa 

kunjungan ANC ternyata berkaitan dengan komplikasi persalinan, yang mana 

pemeriksaan antenatal dengan frekuensi kurang dari 4 memiliki peluang tiga kali lebih 

tinggi terhadap terjadinya komplikasi saat melahirkan. Widya Astutik dkk (2018) 

memaparkan bahwa pada penelitian yang dilaksanakan, secara signifikan terdapat 

hubungan antara pemeriksaan ANC, usia ibu, paritas, serta jarak kehamilan dengan 

komplikasi persalinan. Faktor yang sangat mempengaruhi  komplikasi persalinan yaitu 

usia ibu.  

Siti Raihanah (2016) pada penelitiannya menyebutkan bahwa riwayat penyakit 

kronis, riwayat komplikasi, protein urin, kadar Hb, serta tekanan darah mempunyai 

hubungan dengan  komplikasi persalinan. Berdasarkan pada uji multivariat juga 

ditemukan bahwa kadar Hb adalah variabel yang paling dominan mempengaruhi kejadian 

komplikasi saat melahirkan dengan OR=8,000. Adapun hasil penelitian yang 

dilaksanakan oleh Itsna Nofianti (2009) juga membuktikan faktor risiko yang berkaitan 

dengan komplikasi saat persalinan yakni umur ibu (p=0,003), jarak kehamilan (p=0,004), 

paritas (p=0,004), riwayat obstetri (p: 0,000), riwayat medis (p=0,005), serta kunjungan 

ANC ibu (p=0,004). 

Berdasarkan data UNICEF (2012), sebanyak 72% ibu hamil di Indonesia 

melakukan kunjungan pertama antenatal care (ANC), tetapi berhenti dan tidak 

melanjutkan pemeriksaan rutin sebelum memenuhi rekomendasi minimal kunjungan oleh 

Kementerian Kesehatan RI. Sementara itu, terdapat sekitar 16% ibu yang sedang hamil 

tidak melakukan pemeriksaan kehamilan saat hamil trimester akhir. Hal tersebut tidak 

bisa dibiarkan dan harus diperbaiki mengingat pentingnya kunjungan antenatal care bagi 

ibu saat hamil. Rekomendasi minimal jumlah kunjungan antenatal care yang harus 

dilakukan secara lengkap dan teratur yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI 

bertujuan untuk mencegah dan menangani komplikasi kehamilan yang dialami ibu, serta 

mencegah terjadinya komplikasi persalinan yang mungkin terjadi. Hal ini karena seorang 
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perempuan akan sangat membutuhkan pelayanan kesehatan serta sampai puncaknya 

ketika hamil serta ketika akan melahirkan (CIMSA, 2019). 

Komplikasi persalinan juga dapat dicegah dengan menunda kehamilan sebelum 

berumur 20 tahun serta berhenti untuk hamil saat sudah berumur di atas 35 tahun, 

menjauhi 4T yaitu terlalu banyak, terlalu sering, terlalu tua, serta terlalu muda dan 

menjauhi 3T yaitu terlambat mengetahui tanda serta bahaya, terlambat memperoleh 

pertolongan, serta terlambat sampai di fasilitas kesehatan (Kemenkes RI, 2011). Sebagian 

besar komplikasi persalinan tidak dapat diprediksi karena pada dasarnya semua 

kehamilan berisiko, tetapi sebagian besar dapat diselamatkan jika saat komplikasi muncul 

ibu segera mendapatkan pelayanan yang tepat. Maka dari itu, diperlukan pelayanan 

kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan setiap saat atau 24 jam setiap hari 

(Achadi, 2019). 

Sesuai paparan tersebut, maka peneliti ingin melaksanakan penelitian yang 

memiliki judul “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Komplikasi 

Persalinan di RSUP Fatmawati Kota Jakarta Selatan Tahun 2020”. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia yang menjadi salah satu 

pemicunya yaitu terdapat komplikasi persalinan. Sesuai paparan McCharty, penyebab 

yang berhubungan langsung dengan kematian ibu antara lain perdarahan, 

ekslampsia/preeklampsia, serta penyakit ataupun infeksi yang dialami ibu sebelum 

ataupun selama kehamilan yang bisa membahayakan keadaan ibu saat hamil dan saat 

persalinan sehingga menyebabkan komplikasi persalinan. Diantara beberapa penyebab 

kematian ibu tersebut, perdarahan merupakan penyebab kematian ibu paling tinggi (Aeni, 

2013). 

Pada tahun 2019, Kemenkes RI menyatakan bahwa AKI di Indonesia mengalami 

penurunan tetapi masih tetap tinggi yakni sebesar 305 per seratus ribu kelahiran hidup 

(Susiana, 2019). Faktor penyebab kematian ibu tersebut yaitu sebesar 33,07% akibat 

preeklampsia/eklampsia, sebesar 27,03% akibat perdarahan, sebesar 12,04% akibat 

komplikasi obstetri lain, sebesar 15,7% akibat komplikasi non obstetrik, sebesar 6,06% 

akibat infeksi pada kehamilan, dan sebesar 4,81% akibat penyebab lainnya (Kemenkes 
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RI, 2019). Provinsi DKI Jakarta sendiri pada tahun 2018 memiliki jumlah kematian ibu 

sejumlah 53/100.000 kelahiran dengan jumlah kematian sejumlah 98 orang ibu. Penyebab 

paling banyak kematian ibu tersebut adalah perdarahan sebesar 39,7% dari keseluruhan 

penyebab kematian pada ibu hamil, melahirkan dan ibu saat nifas (Dinkes Provinsi DKI 

Jakarta, 2018). Sedangkan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, jumlah kematian ibu 

adalah sebesar 11 orang dengan penyebab kematian ibu tertinggi pada ibu bersalin adalah 

perdarahan diikuti dengan hipertensi selama kehamilan. Berdasarkan golongan umur, 

kejadian kematian ibu bersalin tertinggi berada di golongan umur 20-35 tahun (Dinkes 

Kota Administrasi Jakarta Selatan, 2018). 

Kota Jakarta Selatan memiliki banyak fasilitas kesehatan yang dapat menangani 

terjadinya komplikasi persalinan. Salah satu fasilitas kesehatan tersebut adalah RSUP 

Fatmawati, dimana RSUP Fatmawati menjadi Rumah Sakit (RS) rujukan untuk 

menangani ibu bersalin yang mengalami komplikasi dan membutuhkan penanganan 

segera. Hal ini menunjukan pentingnya mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi 

terjadinya komplikasi persalinan untuk dapat dijadikan dasar intervensi pencegahan serta 

penanganan dengan sesegera mungkin untuk ibu yang akan melahirkan. Sebab itu, 

rumusan masalah pada penelitian ialah “faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan 

kejadian komplikasi persalinan di RSUP Fatmawati Kota Jakarta Selatan tahun 2020?”. 

 

I.3 Tujuan 

I.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian komplikasi 

persalinan di RSUP Fatmawati Kota Jakarta Selatan tahun 2020. 

 

I.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui distribusi frekuensi jenis komplikasi persalinan pada kelompok 

kasus di RSUP Fatmawati Kota Jakarta Selatan tahun 2020. 

b. Mengetahui distribusi frekuensi status reproduksi (umur, paritas, jarak 

kehamilan), status kesehatan (komplikasi kehamilan, riwayat komplikasi 

obstetri, riwayat penyakit kronis dan infeksi), dan perilaku terhadap pelayanan 
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kesehatan (kunjungan antenatal care atau ANC) pada kelompok kasus dan 

kelompok kontrol di RSUP Fatmawati Kota Jakarta Selatan tahun 2020. 

c. Mengetahui hubungan antara status reproduksi (umur, paritas, jarak kehamilan) 

dengan kejadian komplikasi persalinan di RSUP Fatmawati Kota Jakarta Selatan 

tahun 2020. 

d. Mengetahui hubungan antara status kesehatan (komplikasi kehamilan, riwayat 

komplikasi obstetri, riwayat penyakit kronis dan infeksi) dengan kejadian 

komplikasi persalinan di RSUP Fatmawati Kota Jakarta Selatan tahun 2020. 

e. Mengetahui hubungan antara perilaku terhadap pelayanan kesehatan (kunjungan 

antenatal care atau ANC) dengan kejadian komplikasi persalinan di RSUP 

Fatmawati Kota Jakarta Selatan tahun 2020. 

f. Mengetahui prediktor kejadian komplikasi persalinan di RSUP Fatmawati Kota 

Jakarta Selatan tahun 2020. 

g. Mengetahui faktor yang paling memberikan pengaruh terhadap kejadian 

komplikasi persalinan di RSUP Fatmawati Kota Jakarta Selatan tahun 2020. 

 

I.4 Manfaat 

I.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dengan harapan dapat sebagai tambahan wawasan mengenai 

kejadian komplikasi persalinan serta bisa menjadi bahan evaluasi, bahan bacaan, dan 

tambahan kepustakaan dan bisa dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian berikutnya. 

 

I.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Dapat menambah pengetahuan terkait komplikasi persalinan dan faktor-faktor 

penyebabnya serta dapat menjadi dasar untuk melakukan pencegahan terhadap 

komplikasi persalinan khususnya pada perempuan dan ibu hamil.  

b. Bagi Civitas Akademika UPN Veteran Jakarta 

Dapat menjadi bahan awal untuk penelitian mengenai komplikasi persalinan, 

bisa menjadi sumber referensi, dan bisa menjadi perbandingan untuk penelitian-

penelitian yang dilakukan selanjutnya. 
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c. Bagi Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati 

Dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan 

penanganan komplikasi pada ibu bersalin serta dapat menjadi dasar pembuatan 

suatu kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi angka kejadian komplikasi 

persalinan di RSUP Fatmawati. 

d. Bagi Peneliti 

Dapat mengimplementasikan ilmu kesehatan masyarakat khususnya pada 

bidang epidemiologi-biostatistik yang telah didapat selama perkuliahan, dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kejadian komplikasi 

persalinan, serta dapat menambah pengalaman dalam melakukan sebuah 

penelitian. 

 

I.5 Ruang Lingkup 

Penelitian ini memiliki tujuan guna melihat faktor-faktor yang mempunyai 

hubungan dengan kejadian komplikasi persalinan di RSUP Fatmawati Kota Jakarta 

Selatan tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang mengunakan 

metode observasional analitik melalui desain penelitian case control. Data yang 

dipergunakan oleh peneliti yaitu data sekunder berupa rekam medis ibu bersalin RSUP 

Fatmawati. Penelitian ini dilakukan di RSUP Fatmawati dan dilaksanakan pada bulan 

Oktober – Desember 2020. Populasi yang diambil oleh peneliti yaitu semua ibu yang 

melakukan persalinan di RSUP Fatmawati pada bulan Januari – November 2020 dengan 

teknik pengambilan sampel ialah purposive sampling berdasarkan kriteria inklusi dan 

kriteria eksklusi. Jumlah sampel yang diambil oleh peneliti yaitu dengan jumlah  51 kasus 

dan 51 kontrol. Analisis data yang dilakukan yaitu analisis univariat guna mengetahui 

distribusi frekuensi jenis komplikasi persalinan pada kelompok kasus, analisis bivariat 

dengan uji chi square guna melihat hubungan diantara variabel bebas dengan kejadian 

komplikasi persalinan, serta analisis multivariat dengan uji regresi logistik ganda guna 

melihat prediktor dan faktor yang paling memberikan pengaruh terhadap kejadian 

komplikasi persalinan di RSUP Fatmawati Kota Jakarta Selatan tahun 2020. 
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