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ABSTRACT

Maternal Mortality in Malang high increase in 2012 from 90,43 deaths per 100.000 live births to 164,64 deaths
per 100.000 live births. Incidence of obstetric complications that are not done quickly and maternal
determinants such as age, parity, pregnancy spacing and frequency of antenatal care are considered to be
causes of the high maternal mortality rate. This study was conducted to determine the relationship between
maternal determinants and the incidence of obstetric complications. This research is non-reactive with
secondary data analysis. Subjects were selected by systematic random sampling and got 329 registered samples
in maternal cohort  book of Puskesmas Arjowinangun Kota Malang. The proportion of obstetric complications
at 30,92%. The multiple logistic regression showed there are effect of age (p=0,002; OR=5,117), distance of
pregnancy (p=0,0001; OR=16,512) and frequency of antenatal care (p=0,0001; OR=8,283) toward the
incidence of obstetric complications. There was no effect of parity toward obstetric complications (p=0,156).
Too old and too young the mother’s age, close spacing pregnancies and frequencies of antenatal care are not
appropriate with (Antenatal Care) ANC’s standart increasing the risk of maternal obstetric complications. This
happens because the absence of health monitoring of the mother during pregnancy so that the emergency which
may occur can’t be minimized as early as possible. The conclusion that can be drawn is there is a relationship
between the maternal determinants and obstetric complications. There is influence of age, pregnancy spacing
and frequency of antenatal care toward the incidence of obstetric complications.
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ABSTRAK

Angka Kematian Ibu di Kota Malang mengalami kenaikan yang tinggi pada tahun 2012 dari 90,43 kematian per
100.000 kelahiran hidup menjadi 164,64 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Kejadian komplikasi kebidanan
yang tidak ditangani dengan cepat dan determinan antara pada ibu seperti umur, paritas, jarak kehamilan dan
frekuensi pemeriksaan kehamilan dianggap menjadi penyebab tingginya Angka Kematian Ibu. Penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui hubungan determinan antara pada ibu dengan kejadian komplikasi kebidanan.
Penelitian ini merupakan penelitian non reaktif dengan menganalisis data sekunder. Sampling menggunakan
teknik systematic random sampling dengan sampel sebanyak 329 sampel yang terdaftar di buku register kohort
ibu hamil di Puskesmas Arjowinangun Kota Malang. Proporsi komplikasi kebidanan sebesar 30,92%. Uji
pengaruh dengan regresi logistik ganda menunjukkan ada pengaruh umur (p=0,002; OR=5,117), jarak kehamilan
(p=0,0001; OR= 16,512) dan frekuensi pemeriksaan kehamilan (p=0,0001; OR= 8,283) terhadap komplikasi
kebidanan. Tidak ada pengaruh paritas terhadap komplikasi kebidanan (p=0,156). Umur terlalu tua dan terlalu
muda, jarak kehamilan yang dekat serta pemeriksaan kehamilan yang tidak sesuai standar (Antenatal Care) ANC
meningkatkan risiko ibu mengalami komplikasi kebidanan. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya pemantauan
kesehatan ibu selama hamil sehingga kegawatdaruratan yang mungkin terjadi tidak dapat diminimalisir sedini
mungkin. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah ada hubungan determinan antara dengan kejadian komplikasi
kebidanan. Ada pengaruh umur, jarak kehamilan dan frekuensi pemeriksaan kehamilan terhadap kejadian
komplikasi kebidanan.

Kata kunci: komplikasi kebidanan, umur, paritas, jarak kehamilan, pemeriksaan kehamilan
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PENDAHULUAN
Angka Kematian Ibu di Kota Malang

menunjukkan lonjakan yang tinggi dari
tahun sebelumnya sebesar 90,43 kematian
per 100.000 kelahiran hidup menjadi
164,64 kematian per 100.000 kelahiran
hidup di tahun 2012 (Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur, 2013). Angka
kematian ini merupakan Angka Kematian
Ibu tertinggi kedua di Provinsi Jawa
Timur. Penyebab kematian ibu dibedakan
menjadi penyebab langsung dan penyebab
tidak langsung, penyebab langsung
kematian ibu adalah komplikasi yang
terjadi saat hamil, persalinan dan masa
nifas yang sering disebut dengan
komplikasi kebidanan. Cakupan
komplikasi kebidanan di Kota Malang
masih rendah dibandingkan dengan
kota/kabupaten lain di Provinsi Jawa
Timur yaitu sebesar 63,05 persen dan
belum mencapai target provinsi yang
sebesar 80 persen. Begitu juga pada
Puskesmas Arjowinangun Kota Malang
yang merupakan puskesmas dengan
proporsi komplikasi kebidanan tertinggi
dibandingkan dengan puskesmas lain di
Kota Malang. Komplikasi kebidanan
tersebut mencapai 30,29 persen dan
terdapat 4 kasus kematian ibu di wilayah
Puskesmas Arjowinangun pada tahun
2012. Jumlah kematian ibu pada
Puskesmas Arjowinangun tersebut juga
merupakan jumlah kematian terbanyak
dibandingkan dengan puskesmas lain di
Kota Malang.

Terdapat tiga determinan yang
berpengaruh pada kematian ibu yang
biasanya diawali dari komplikasi
kebidanan yang tidak ditangani atau
diketahui secara dini yaitu determinan
dekat, determinan antara dan determinan
jauh. Proses yang paling dekat terhadap
kematian ibu disebut sebagai determinan
dekat yaitu komplikasi yang terjadi selama
kehamilan, persalinan dan masa nifas.
Determinan dekat tersebut dipengaruhi
oleh determinan antara yang terdiri dari
faktor ibu, faktor pelayanan kesehatan dan
faktor fasilitas kesehatan (McCarthy dan

Maine, 1992). Namun dari ketiga faktor
determinan antara tersebut, faktor dari ibu
lah yang berperan besar dalam terjadinya
komplikasi kebidanan.

Penelitian ini memfokuskan pada
faktor pada ibu yang berhubungan dengan
kejadian komplikasi kebidanan. Faktor
pada ibu tersebut meliputi umur, paritas,
jarak kehamilan dan frekuensi pemeriksaan
kehamilan yang di dalamnya meliputi
penimbangan berat badan, pengukuran
tinggi badan, pemeriksaan tekanan darah
dan pemeriksaan kadar hemoglobin.
Tujuan dari penelitian adalah untuk
menganalisis hubungan faktor pada ibu
dengan kejadian komplikasi kebidanan di
Puskesmas Arjowinangun Kota Malang.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk penelitian non

reaktif dengan analisis data sekunder.
Populasi penelitian ini adalah semua ibu
bersalin di wilayah kerja Puskesmas
Arjowinangun Kota Malang pada bulan
Januari-Desember tahun 2012 sebanyak
469 ibu yang terdaftar di buku register
kohort ibu hamil. Penentuan besar sampel
dengan menggunakan teknik systematic
random sampling dan didapatkan sampel
sebesar 329 ibu. Cara pengambilan sampel
dilakukan secara acak dan sistematis, dari
setiap 10 orang ibu diambil 7 orang ibu
secara acak hingga didapatkan sampel
sesuai dengan jumlah perhitungan sampel.

Variabel terikat pada penelitian ini
adalah komplikasi kebidanan yang ditandai
dengan adanya rujukan di buku register
kohort ibu hamil puskesmas. Sedangkan
variabel bebas dari penelitian ini adalah
umur ibu, paritas, jarak kehamilan dan
frekuensi pemeriksaan kehamilan yang di
dalamnya meliputi penimbangan berat
badan, pengukuran tinggi badan,
pemeriksaan tekanan darah dan kadar
hemoglobin. Kategori variabel bebas yang
berisiko meliputi umur ibu kurang dari 20
atau lebih dari 35 tahun, paritas  lebih dari
2 anak, jarak kehamilan kurang dari sama
dengan 2 tahun dan frekuensi pemeriksaan
kehamilan tidak sesuai dengan standar
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Antenatal Care (ANC) serta berat badan
ibu saat hamil kurang dari 45 kg, tinggi
badan ibu kurang dari 145 cm, tekanan
darah  lebih dari 140/90 mmHg dan kadar
hemoglobin dalam darah  kurang dari 11
gr/dl. Sedangkan kategori variabel bebas
yang tidak berisiko adalah umur ibu 20-35
tahun, paritas kurang dari sama dengan 2
anak, jarak kehamilan  lebih dari 2 tahun
dan frekuensi pemeriksaan kehamilan
sesuai standar Antenatal Care (ANC) serta
berat badan ibu saat hamil lebih dari sama
dengan 45 kg, tinggi badan ibu lebih dari
sama dengan 145 cm, tekanan darah
kurang dari sama dengan 140/90 mmHg
dan kadar hemoglobin dalam darah lebih
dari sama dengan 11 gr/dl.

Cara pengumpulan data menggunakan
kuesioner serupa dengan tabel pada buku
register kohort ibu hamil di Puskesmas
Arjowinangun. Analisis data univariat
menggunakan chi-square dengan
Confidence Interval (CI) sebesar 95%
(α=0,05), sedangkan analisis data
multivariat menggunakan uji regresi
logistik ganda.

HASIL PENELITIAN
Analisis hubungan faktor pada ibu

dengan kejadian komplikasi kebidanan
menggunakan chi-square menunjukkan
hasil seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Faktor Ibu Terhadap Kejadian Komplikasi Kebidanan

Variabel Kategori
Kejadian Komplikasi Kebidanan

p
Tidak Ada Rujukan Rujukan

Umur
20 – 35 tahun 206 (75,5%) 67 (24,5%)

0,0001
<20 / >35 tahun 24 (42,9%) 32 (57,1%)

Paritas
≤2 anak 214 (77,8%) 61 (22,2%)

0,0001
>2 anak 16 (29,6%) 38 (70,4%)

Jarak
Kehamilan

>2 tahun 212 (77,7%) 61 (22,3%)
0,0001≤2 tahun 18 (32,1%) 38 (67,9%)

Frekuensi
Pemeriksaan
Kehamilan

Min. sesuai standar ANC 178 (94,2%) 11 (5,8%)

0,0001
Tidak sesuai standar
ANC, namun ≥3 kali

52 (74,3%) 18 (25,7%)

Tidak sesuai standar
ANC, namun <3 kali

0 (0%) 70 (100%)

Berat Badan
≥45 kg 225 (76,8%) 68 (23,2%)

0,0001
<45 kg 5 (13,9%) 31 (86,1%)

Tinggi Badan
≥145 cm 228 (77,6%) 66 (22,4%)

0,0001
<145 cm 2 (5,7%) 33 (94,3%)

Tekanan Darah
≤140/90 mmHg 230 (75,4%) 75 (24,6%)

0,0001
>140/90 mmHg 0 (0%) 24 (100%)

Kadar Hb
≥11 gr/dl 228 (85,4%) 39 (14,6%)

0,0001
<11 gr/dl 2 (3,2%) 60 (96,8%)

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa ada
hubungan antara umur, paritas, jarak
kehamilan dan frekuensi pemeriksaan
kehamilan dengan kejadian komplikasi
kebidanan. Pemeriksaan kehamilan yang di
dalamnya meliputi penimbangan berat
badan, pengukuran tinggi badan,
pemeriksaan tekanan darah dan kadar
hemoglobin juga menunjukkan hasil yang
signifikan sehingga dapat disimpulkan
bahwa ada hubungan berat badan, tinggi
badan, tekanan darah dan kadar

hemoglobin ibu dengan kejadian
komplikasi kebidanan.

Selanjutnya dilakukan uji multivariat
menggunakan regresi logistik ganda yang
hasilnya dapat dilihat pada tabel 2. Dari
tabel 2 dapat diketahui bahwa ada
pengaruh umur, jarak kehamilan dan
frekuensi pemeriksaan kehamilan terhadap
kejadian komplikasi kebidanan, namun
tidak ada pengaruh paritas terhadap
kejadian komplikasi kebidanan. Risiko ibu
yang berumur  kurang dari 20 tahun atau
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lebih dari 35 tahun 5,117 kali lebih besar
untuk mengalami komplikasi kebidanan
dibandingkan dengan ibu yang berumur
20-35 tahun. Sedangkan risiko ibu yang
berjarak kehamilan kurang dari sama
dengan 2 tahun 16,512 kali lebih besar
untuk mengalami komplikasi kebidanan
dibandingkan dengan ibu yang berjarak
kehamilan lebih dari 2 tahun. Serta risiko
ibu yang memeriksakan kehamilan tidak
sesuai standar Antenatal Care (ANC)
8,283 kali lebih besar untuk mengalami

komplikasi kebidanan dibandingkan
dengan ibu yang memeriksakan kehamilan
sesuai standar Antenatal Care (ANC).
Model hasil uji regresi logistik ganda
menunjukkan hasil yang baik (sig. model=
0,0001) sehingga model boleh digunakan
untuk melakukan peramalan kejadian
komplikasi kebidanan dengan keakuratan
sebesar 95%. Model peramalan yang
diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Logistik Ganda
Gambaran Ibu B Exp(B) Signifikansi Ketetangan

Umur 1,633 5,117 0,002 Signifikan
Paritas - - 0,156 Tidak Signifikan
Jarak Kehamilan 2,804 16,512 0,0001 Signifikan
Frekuensi Pemeriksaan
Kehamilan

2,114 8,283 0,0001 Signifikan

Perhitungan peluang dengan koding 0
sebagai variabel yang tidak berisiko
menghasilkan peluang sebesar 0,018,
sedangkan perhitungan peluang dengan
koding 1 sebagai variabel yang berisiko
menghasilkan peluang sebesar 0,928.

PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui

bahwa sebagian besar ibu yang mengalami
komplikasi kebidanan adalah ibu dengan
umur  kurang dari 20 tahun atau lebih dari
35 tahun. Hal tersebut dikarenakan ibu
yang terlalu muda  kurang dari 20 tahun
masih belum memiliki alat reproduksi yang
matang dan kondisi rahim belum sempurna
untuk hamil dan melahirkan sehingga
dapat merugikan kesehatan ibu maupun
perkembangan dan pertumbuhan janin
(Manuaba, 2008), sedangkan bagi ibu yang
terlalu tua lebih dari 35 tahun
memungkinkan untuk terjadi komplikasi
kebidanan karena kesehatan reproduksi
sudah menurun dan ibu terlalu lemah untuk
mengejan saat melahirkan. Hasil penelitian
ini sesuai dengan penelitian yang

dilakukan oleh Wijono (2008) bahwa
semakin tua dan semakin muda umur ibu
hamil maka persentase kejadian
komplikasi persalinan semakin besar.

Ibu yang memiliki paritas lebih dari 2
anak juga berisiko mengalami komplikasi
kebidanan, hal ini dikarenakan keadaan
rahim ibu semakin lemah keadaannya
untuk hamil dan melahirkan. Ibu yang
terlalu sering hamil akan membuat ibu
semakin payah dalam menghadapi
kehamilan berikutnya dan berisiko
mengalami komplikasi kebidanan. Risiko
lain yang dialami apabila ibu terlalu sering
hamil adalah partus prematur, perdarahan,
bayi cacat, bayi Berat Bayi Lahir Rendah
(BBLR) dan sebagainya (Winkjosastro,
2002). Penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Wijono (2008) juga
menunjukkan hasil yang sama bahwa
semakin banyak anak yang dilahirkan
maka semakin besar risiko ibu untuk
mengalami komplikasi saat persalinan.

Jarak kehamilan ideal antara satu
kehamilan dengan kehamilan berikutnya
adalah 3 tahun. Kurun waktu ini sangat
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baik untuk memberi kesempatan rahim
untuk memulihkan keadaan seperti semula.
Kematian ibu saat melahirkan dapat
dihindari, salah satunya dengan menjaga
jarak antar kehamilan (Solihah, 2007).
Jarak kehamilan yang terlalu dekat  kurang
dari 2 tahun juga berisiko terjadi
komplikasi kebidanan pada ibu
dikarenakan rahim dan kesehatan ibu
belum mempunyai kesempatan untuk
kembali pulih dan sehat (Manuaba, 2008).
Hasil penelitian Winarti (2011) juga
menyebutkan bahwa ibu yang memiliki
jarak kehamilan kurang dari 2 tahun
berisiko 10,742 kali mempunyai bayi
BBLR dibandingkan dengan ibu dengan
jarak kehamilan lebih dari 2 tahun.

Ibu yang memeriksakan kehamilan
tidak sesuai dengan standar Antenatal Care
(ANC) yang telah ditetapkan juga berisiko
mengalami komplikasi kebidanan. Hal
tersebut terjadi karena kehamilan ibu,
perkembangan janin dan kegawatdaruratan
yang mungkin terjadi tidak dapat dipantau
secara berkala. Sehingga, komplikasi
kebidanan yang mungkin terjadi saat
persalinan tidak dapat dicegah dan
diminimalisir sedini mungkin (Wijono,
2008). Misar dkk (2012) juga
mengungkapkan hal yang sama, penelitian
sebelumnya yang dilakukan di Gorontalo
menunjukkan hasil bahwa ibu melahirkan
yang tidak memeriksakan kehamilan
dengan teratur kurang dari 4 kali selama
hamil memiliki risiko 2,588 kali lebih
besar mengalami komplikasi persalinan
dibandingkan dengan ibu yang
melaksanakan pemeriksaan kehamilan
secara teratur sebanyak lebih dari sama
dengan 4 kali selama hamil.

Sebagian besar ibu dengan berat badan
kurang dari 45 kg mengalami komplikasi
kebidanan. Hal tersebut dikarenakan ibu
hamil yang kurus berisiko mengalami
Kurang Energi Kronis sehingga
melemahkan fisik dan membahayakan jiwa
ibu. Penimbangan berat badan dilakukan
setiap kali ibu hamil memeriksakan diri,
karena hubungannya erat dengan
pertambahan berat badan lahir bayi.

Komplikasi kebidanan juga rentan terjadi
apabila berat badan ibu pada trimester III
kehamilan  kurang dari 45 kg.

Sebagian besar ibu yang mempunyai
tinggi badan kurang dari 145 cm juga
mengalami komplikasi kebidanan. Ibu
dengan tinggi badan  kurang dari 145 cm
memungkinkan memiliki panggul sempit
sehingga menyulitkan pada saat persalinan
dan beresiko mengalami komplikasi
kebidanan. (Manuaba, 2008). Penelitian
Simbolon dkk (2013) juga mengungkapkan
hasil yang sama bahwa ibu hamil yang
memiliki berat badan kurang dan
mengalami Kurang Energi Kronis (KEK)
5,6 kali berisiko melahirkan bayi Berat
Bayi Lahir Rendah (BBLR) daripada ibu
hamil yang memiliki berat badan normal
sedangkan ibu hamil dengan tinggi badan
kurang dari 145 cm memiliki risiko 4,5
kali melahirkan bayi BBLR dibandingkan
dengan ibu hamil yang bertinggi badan
lebih dari 145 cm.

Pengukuran tekanan darah harus
dilakukan secara rutin saat pemeriksaan
kehamilan dengan tujuan untuk melakukan
deteksi dini terhadap terjadinya tiga gejala
preeklamsi. Begitu juga dengan ibu yang
memiliki tekanan darah  lebih dari 140/90
mmHg sebagian besar mengalami
komplikasi kebidanan. Hal ini dikarenakan
ibu dengan tekanan darah tinggi atau
hipertensi berisiko mengalami pre eklamsi
dan eklamsi sehingga dapat menimbulkan
kejang pada ibu hamil (Mufdlillah, 2009).
Hal ini sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Bobak (2005) hipertensi
yang menyertai kehamilan merupakan
penyebab utama mortalitas dan morbiditas
pada ibu dan bayi. Alfaina dkk (2005) juga
menyatakan bahwa terdapat hubungan
antara pre eklamsi atau hipertensi saat
hamil dengan kejadian kelahiran bayi
BBLR atau prematur.

Anemia dapat diketahui dan dicegah
dengan pengukuran kadar hemoglobin
ketika ibu melakukan pemeriksaan
kehamilan. Sebagian besar ibu dengan
kadar hemoglobin kurang dari 11 gr/dl
juga mengalami komplikasi kebidanan.



6 Jurnal Biometrika dan Kependudukan, Vol. 3, No. 1 Juli  2014: 1–7

Ibu dengan kadar hemoglobin rendah
akan mengalami anemia yang dapat
menyebakan gangguan pertumbuhan janin
dan kematian ibu akibat pendarahan saat
persalinan (Abdullah dkk, 2003).
Sedangkan menurut penelitian yang
dilakukan Winarti (2011) ibu hamil yang
anemia memiliki risiko 155,167 kali
melahirkan bayi prematur atau Berat Bayi
Lahir Rendah (BBLR) dibandingkan
dengan ibu yang tidak anemia.

Menurut hasil penelitian, ibu dengan
keadaan tidak berisiko yaitu berumur 20-
35 tahun, paritas  kurang dari 2 anak, jarak
kehamilan  lebih dari 2 tahun dan
pemeriksaan kehamilan sesuai standar
Antenatal Care (ANC) mempunyai
prediksi komplikasi kebidanan sebesar 2
persen, maka prediksi tidak komplikasi
kebidanan sebesar 98 persen. Sedangkan
bagi ibu dengan keadaan yang berisiko
yaitu berumur kurang dari 20 tahun atau
lebih dari 35 tahun, paritas  lebih dari 2
anak, jarak kehamilan  kurang dari 2 tahun
dan pemeriksaan kehamilan tidak sesuai
standar Antenatal Care (ANC) mempunyai
prediksi komplikasi kebidanan sebesar 93
persen, maka prediksi tidak komplikasi
kebidanan sebesar 7 persen. Hal ini sesuai
dengan teori yang ada bahwa ibu yang
berumur kurang dari 20 tahun belum
memiliki alat reproduksi yang matang dan
aman untuk mengandung maupun
melahirkan serta ibu yang berumur lebih
dari 35 tahun yang memiliki jarak
kehamilan yang sangat dekat serta tidak
didukung oleh pemeriksaan kehamilan
yang teratur berisiko untuk mengalami
kejadian komplikasi kebidanan karena
kompleksnya masalah yang terjadi.

Perhitungan model untuk ibu yang
memiliki umur, jarak kehamilan dan
pemeriksaan kehamilan yang baik
menunjukkan risiko mengalami komplikasi
kebidanan sebesar 2 persen. Komplikasi
kebidanan pada ibu yang memiliki umur,
jarak kehamilan dan pemeriksaan
kehamilan yang ideal juga masih mungkin
terjadi. Faktor penyebabnya mungkin
muncul dari faktor di luar variabel yang

telah diuji, seperti faktor pelayanan
kesehatan, faktor jarak fasilitas kesehatan,
riwayat persalinan sebelumnya,
penggunaan KB dan lain sebagainya.

SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Sebagian besar ibu hamil dalam
keadaan aman untuk bereproduksi dan
tidak mengalami komplikasi kebidanan
dengan faktor pada ibu yang tergolong
aman yaitu berada pada rentang umur,
paritas, jarak kehamilan, frekuensi
pemeriksaan kehamilan, berat badan,
tinggi badan, tekanan darah dan kadar
hemoglobin yang tidak berisiko. Serta ada
hubungan faktor pada ibu dengan kejadian
komplikasi kebidanan. Serta ada pengaruh
faktor pada ibu terhadap kejadian
komplikasi kebidanan meliputi umur, jarak
kehamilan dan frekuensi pemeriksaan
kehamilan.

Saran
Sosialisasi dari pihak Puskesmas

Arjowinangun untuk meningkatkan
pengetahuan ibu melalui poster maupun
banner yang terpajang di puskesmas, serta
penting untuk disosialisasikan secara
berkala melalui kader posyandu agar dapat
diteruskan kepada seluruh wanita usia
subur (WUS) yang ada di wilayah kerja
Puskesmas Arjowinangun. Serta pihak
Puskesmas bersama Bidan Praktek Swasta
sebaiknya membangun motivasi ibu untuk
rutin memeriksakan kehamilan mereka
serta mensosialisasikan risiko dan faktor
risiko sedini mungkin yang mungkin
terjadi selama hamil, bersalin maupun saat
nifas pada Wanita Usia Subur (WUS) yang
berencana untuk hamil.
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