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Penyebab kematian ibu yang paling umum di Indonesia adalah penyebab obstetri 
langsung yaitu perdarahan 28 %. Perdarahan antepartum merupakan kasus gawat 
darurat yang kejadiannya berkisar 3% dari semua persalinan, penyebabnya antara lain 
plasenta previa, solusio plasenta, dan perdarahan yang belum jelas sumbernya. Pada 
beberapa Rumah Sakit Umum Pemerintah dilaporkan insiden plasenta previa berkisar 
1,7% sampai dengan 2,9%. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor 
risiko yang berhubungan dengan terjadinya plasenta previa di Kamar Bersalin IRD 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya tahun 2012. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian observasional yang bersifat 
analitik, dengan pendekatan kasus kontrol (case control study). Sampel yang digunakan 
adalah sebagian ibu bersalin sebanyak 192 responden yang terdiri dari kelompok kasus 
sebanyak 96 responden dan kelompok kontrol sebanyak 96 responden. Variabel 
independen penelitian ini adalah faktor risiko (umur, paritas, riwayat abortus dan 
riwayat SC) dan variabel dependen adalah plasenta previa.  Data yang digunakan adalah 
data sekunder yang diambil dari rekam medik. Analisis data bivariat menggunakan chi 
square dan multivariat menggunakan regresi logistik. 

Hasil penelitian terhadap 192 responden, sebagian besar responden berumur 20-
35 tahun yang di diagnosis plasenta previa sebanyak  66 (63,5%) responden, sebagian 
besar responden kategori multipara yang di diagnosis plasenta previa sebanyak 75 
(56,8%) responden, sebagian besar responden tidak pernah abortus di diagnosis plasenta 
previa sebanyak 81 (58,3%) responden dan sebagian besar responden di diagnosis 
plasenta previa tidak memiliki riwayat SC sebanyak 82 (54,3%) responden. Hasil uji 
statistik  menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya 
plasenta previa berdasarkan analisa multivariat yaitu variabel umur  OR 0,359 (95% CI 
0,185-0,694), variabel paritas OR 4,320 (95% CI 2,056-9,079), variabel riwayat abortus 
OR 0,324 (95% CI 0,151-0,696) dan variabel riwayat SC OR 0,258 (95% CI 0,113-
0,590). 

Kesimpulan penelitian ini, ada hubungan yang bermakna antara faktor risiko 
yang diteliti dengan terjadinya palsenta previa di Kamar Bersalin IRD RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya tahun 2012. Saran kepada profesi atau petugas kesehatan untuk 
memiliki pengetahuan mengenai plasenta previa dan tindakan pencegahannya, sehingga 
mampu memberikan pengetahuan tersebut kepada wanita lain. 
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