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RINGKASAN 

Kelahiran prematur merupakan salah satu penyebab langsung terbesar pada 

kematian neonatus. Penyebab kelahiran prematur ditentukan oleh banyak faktor 

risiko, baik dari ibu maupun calon bayi. Indonesia merupakan negara kelima 

penyumbang 60% kasus prematuritas dunia. Pada 2005-2015 AKB Provinsi Jawa 

Timur masih cenderung stagnan pada tingkat 30/1000 kelahiran hidup. Kelahiran 

prematur bukan hanya dapat menyebabkan mortalitas neonatus, namun juga 

mempunyai risiko morbiditas bagi janin yang dilahirkan maupun ibu yang 

melahirkan sehingga diperlukan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

risiko dari kelahiran prematur.  

Patofisiologi kelahiran prematur terdiri dari beberapa teori antara lain 

pengaruh stress, overdistensi uterus, ruptur membran dan ketidakmampuan serviks. 

Karakteristik demografi ibu seperti asal ras/suku dan IMT dapat mempengaruhi 

tingkat stress ibu hamil dehingga menjadi faktor risiko dari kelahiran prematur. 

Usia ibu menggambarkan kematangan organ reproduksi maupun perbedaan 

fisiologis pada tubuh ibu yang kurang optimal untuk kehamilan pada ibu yang 

terlalu muda maupun terlalu tua sehingga usia ibu menjadi salah satu faktor risiko 

kelahiran prematur. 

RSUD Dr. M. Soewandhi adalah rumah sakit kelas B milik Pemerintah Kota 

Surabaya yang menjadi salah satu rujukan pelayanan kesehatan utama bagi 

masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Pada 2016 kasus kelahiran prematur di RSUD 

Dr. M. Soewandhi sebanyak 425 sehingga dipilih untuk menjadi lokasi penelitian. 

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa pengaruh usia ibu, paritas, 

riwayat kelahiran prematur, kehamilan multipel dan komplikasi kehamilan 

terhadap kelahiran prematur di RSUD Dr. M. Soewandhi Surabaya. Penelitian ini 

menggunakan metode case control dengan pendekatan retrospektif dengan data 

sekunder yaitu rekam medis sebagai sumber datanya. Populasi sampel adalah 

semua ibu yang bersalin di RSUD Dr. M. Soewandhi pada tahun 2017. Jumlah 

sampel terdiri dari 130 sampel dengan perbandingan kasus dan kontrol 1:1. 

Kelompok kasus adalah ibu yang mengalami pelahiran prematur dan kelompok 

kontrol terdiri dari ibu yang mengalami pelahiran aterm. Analisis data dilakukan 

dengan uji statistik Chi-Square, Fisher’s Exact Test, Odds Ratio dan Multivariate 

Logistic Regression. 

Hasil penelitian menunjukkan gambaran karakteristik kejadian kelahiran 

prematur sebagian besar adalah ibu dari suku Jawa disusul oleh suku Madura serta 

beberapa ibu Chinese, Kendari, NTT, Sulawesi dan Sunda sebagai minoritas. Pada 

kelompok usia terbanyak pada 20-35 tahun dan menurut paritas ibu, kelompok 

terbanyak adalah ibu multipara. Berdasarkan uji bivariat, terdapat hubungan yang 

signifikan antara usia ibu (p=0,004), riwayat kelahiran prematur (p=0,006) dan 

komplikasi kehamilan (p<0,001) dengan kelahiran prematur. Sedangkan paritas ibu 

(p=0,777) dan kehamilan multipel (p=0,119) tidak berhubungan dengan kelahiran 

prematur. Berdasarkan analisis multivariat, Ibu hamil dengan usia <20 dan >35 

tahun 3,510 kali lebih berisiko mengalami kelahiran prematur (95% CI 1,481-

8,320), sementara ibu hamil dengan komplikasi kehamilan 5,203 kali lebih berisiko 

mengalami kelahiran prematur (95% CI 2,248-12,040). Sementara kehamilan 
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multipel dan riwayat kelahiran prematur tidak berhubungan secara signifikan 

(p=0,999) pada hasil analisis multivariat.  

Usia ibu dapat mempengaruhi kondisi fisiologis ibu pada saat kehamilan 

berlangsung sehingga ibu yang terlalu muda (<20 tahun) dan terlalu tua (>35 tahun) 

lebih berisiko mengalami kelahiran prematur. Riwayat kelahiran prematur pada ibu 

menggambarkan adanya kecenderungan untuk mengaami kelahiran berulang. 

Komplikasi kehamilan yang mempengaruhi status kesehatan ibu membuat ibu 

hamil sulit mencapai kondisi yang optimal pada saat kehamilan sehingga berisiko 

menyebabkan kelahiran prematur. Sementara kehamilan multipel dan paritas tidak 

terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan pada kelahiran prematur karena 

terdapat berbagai faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. 

Faktor risiko kelahiran prematur di RSUD Dr. M. Soewandhi pada penelitian 

ini yang terbesar adalah komplikasi kehamilan dan disusul dengan usia ibu. 

Sementara riwayat kelahiran prematur juga mempunyai pengaruh yang signifikan 

pada analisis bivariat. Diharapkan ketiga faktor ini dapat menjadi indikator 

penilaian risiko pada masa kehamilan sehingga dapat mencegah atau menangani 

dengan lebih dini dan baik jika kelahiran prematur terjadi. Sementara saran bagi 

penelitian selanjutnya adalah dengan meneliti lebih banyak faktor risiko serta 

dengan menggunakan sumber data dari berbagai layanan kesehatan, seperti praktik 

bidan dan dokter, agar dapat memberikan hasil yang lebih baik lagi. 
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ABSTRACT 

Background: Preterm labor is one of the biggest direct cause of neonatal death. 

The cause of preterm labor is determined by various risk factors. In 2005-2015, East 

Java’s Baby Mortality Rate was in stagnant at 30/1000. This study was carried out 

by analyzing the effect of mother’s age, parity, preterm labor history, multiple 

pregnancy and pregnancy complications on the incidence of preterm labor. 

Method: This study used case control method with a retrospective approach using 

medical records as the data source. The population were mothers who did labor in 

RSUD Dr. M. Soewandhi in 2017. The sample consisted of 130 medical records 

with 1:1 ratio of case and control. Data analysis was carried out by Chi-Square, 

Fisher’s Exact Test, Odds Ratio and Multivariate Logistic Regression statistical 

tests. 

Result: Based on the analysis, the majority of preterm labor were from mother who 

were Javanese, aged 20-35 years old and multiparous. The bivariate analysis 

showed significant relationship between mother’s age (p=0,004), preterm labor 

history (p=0,006) and pregnancy complications (p<0,001) with the incidence of 

preterm labor. While mother’s parity (p=0,777) and multiple pregnancy (p=0,119) 

were not significantly related with preterm labor incidence. Based on multivariate 

analysis, mothers aged <20 and >35 years old were at risk of 3,510 (95% CI 1,481-

8,230) and mothers who had pregnancy complications were at risk of 5,203 (95% 

CI 2,248-12,040) times of having preterm labor. 

Conclusion: Mother’s age, pregnancy complications, and history of previous 

preterm labor were the risk factor of preterm labor. These three factors should be 

given special attention while assessing pregnancy so that the preterm labor can be 

handled well or even be eliminated. 
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