
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Persalinan kurang bulan (PKB) adalah persalinan yang terjadi antara usia 

kehamilan 28 minggu sampai kurang dari 37 minggu (259 hari), dihitung dari hari 

pertama haid terakhir pada siklus 28 hari (WHO, 2015). PKB sampai saat ini masih 

merupakan masalah di dunia termasuk Indonesia, terkait prevalensi, morbiditas dan 

mortalitas perinatal yaitu penyebab utama kematian bayi dan penyebab kedua 

kematian setelah pneumonia pada anak di bawah usia lima tahun (Erez, 2013).  

Kejadian persalinan kurang bulan berbeda pada setiap negara, di negara 

maju Eropa angkanya 5-11 %, sedangkan di USA sebesar 11,5%. Di negara yang 

sedang berkembang angka kejadiannya masih jauh lebih tinggi, misalnya di Sudan 

sekitar 31 %, India 30%, dan Afrika Selatan 15% (Osterman, 2015), Malawi 18,1%, 

Komoro 16,7%, Pakistan 15,8% (WHO, 2018), sedangkan Indonesia berada 

diurutan ke 5 terbesar dari 184 negara pada tahun 2010 (WHO, 2010 dalam Purisch, 

2017). Lebih dari satu juta bayi meninggal karena persalinan kurang bulan setiap 

tahun di dunia atau 1 bayi setiap 30 detik (Berghella, 2017). 

Angka kejadian persalinan kurang bulan di Indonesia belum ada, namun 

angka kejadian bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) dapat mencerminkan 

angka kejadiannya secara kasar. Angka kejadian BBLR nasional rumah sakit adalah 

27,9% (POGI Cabang Bandung, 2011), BBLR di Indonesia tahun 2013 (10,2%) 

(Riskesdas, 2013), dan tahun 2015 sebesar 13,03% (BPS, 2015), sedangkan 
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menurut WHO (2018) yaitu 15,5%/100 KH atau sekitar 675,700 jumlah bayi lahir 

prematur di Indonesia. 

Tujuan indikator Kementerian Kesehatan dalam peningkatan status 

kesehatan masyarakat (impact atau outcome), dari 5 indikator tentang AKB dan 

BBLR diantaranya yang akan dicapai yaitu menurunkan AKB dari 32 menjadi 

24/1000 KH dan menurunkan presentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%. Hal ini 

berarti faktor kondisi ibu sebelum dan selama kehamilan amat menentukan kondisi 

bayinya, sehingga tantangan kedepan adalah mempersiapkan calon ibu agar benar-

benar siap untuk hamil, melahirkan, dan menjaga serta mampu melindungi bayi dari 

infeksi (Kemenkes RI., 2015). 

Hasil survei penduduk antar sensus (SUPAS) 2015 menunjukkan AKB di 

Indonesia sebesar 22,23/1000 KH, yang artinya sudah mencapai target MDGs 2015 

sebesar 23/1000 KH (Kemenkes RI., 2015). Hal ini sesuai dengan realisasi capaian 

kinerja Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, yaitu tahun 2015 jumlah AKB 

terealisasi sebesar 24,00/1000 KH dan tahun 2016 jumlah AKB terealisasi sebesar 

23,60/1000 KH dari target sebesar 25,61/1000 KH AKB Dinkes Jawa Timur atau 

dengan capaian dalam bentuk presentasi yaitu sebesar 107,37% dengan kategori 

capaian sangat baik (Laporan Kinerja Dinkes Jawa Timur, 2016).  

Berdasarkan distribusi AKB Propinsi Jawa Timur menurut Kabupaten/Kota 

selama 5 (lima) tahun terakhir, kabupaten Probolinggo memiliki rata-rata AKB 

tertinggi dari tahun 2012-2016 dibanding AKB menurut Kabupaten/Kota lainnya 

yang ada di Jawa Timur, yaitu tahun 2012 sebesar 57,20, tahun 2013 sebesar 56,77, 

tahun 2014 sebesar 56,50, tahun 2015 sebesar 56,24, dan tahun 2016 sebesar 
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56,13/1000 KH (BPS Jawa Timur, 2016), sedangkan jumlah BBLR di kabupaten 

Probolinggo pada tahun 2015 sebesar 231 bayi (6,3%) (Dinkes Jawa Timur, 2015).  

Kategori capaian AKB yang sudah sangat baik pada tahun 2015, namun 

masih terdapat permasalahan-permasalahan yang masih terus berlanjut sampai 

sekarang yaitu salah satunya masih tingginya AKB dibeberapa daerah, sehingga 

Dinkes Jawa Timur mengusulkan solusi terhadap permasalahan tersebut yaitu 

dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan dan anak melalui upaya 

sebagai berikut: penguatan kelembagaan forum Penakib di Propinsi, 

pengembangan forum Penakib di Kab/Kota, pengembangan rumah tunggu lahiran, 

penguatan jejaring sistem rujukan maternal dan neonatal di Kab/Kota, surveilance 

kesehatan anak dan kematian ibu, audit maternal perinatal, penguatan keterlibatan 

masyarakat pada program KIA melalui P4K dan ketersediaan buku KIA serta buku 

pintar bagi calon pengantin (Laporan Kinerja Dinkes Jawa Timur, 2016). 

Kemenkes RI. (2015) dalam hal ini juga menyatakan bahwa tingginya AKB 

disebabkan berbagai hal, di antaranya kondisi wilayah yang terpencil, tenaga 

kesehatan yang masih kurang, sarana transportasi dan fasilitas kesehatan yang 

masih terbatas menyebabkan akses masyarakat ke fasilitas kesehatan yang ada 

relatif sulit dan jauh. Semua kondisi tersebut menyebabkan rendahnya kontak 

masyarakat terutama ibu hamil dengan tenaga kesehatan (bidan, dokter) dan 

cenderung melahirkan dengan bantuan dukun setempat, sehingga kelainan pada 

kehamilan menjadi tidak terdeteksi sejak dini, hal ini menjadi masalah serius bila 

terjadi komplikasi kehamilan atau kondisi persalinan yang membutuhkan rujukan.  
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Beberapa terobosan untuk mengatasi permasalahan tersebut yang telah 

dilakukan di Indonesia salah satunya program perencanaan persalinan dan 

pencegahan komplikasi (P4K). Program tersebut menitikberatkan kepedulian dan 

peran keluarga serta masyarakat dalam melakukan upaya deteksi dini, menghindari 

risiko kesehatan pada ibu hamil, menyediakan akses dan pelayanan 

kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar di tingkat Puskesmas (PONED) dan 

pelayanan kegawadaruratan obstetri dan neonatal komprehensif di rumah sakit 

(PONEK) (Kemenkes RI. (2015). 

Pencegahan terjadinya risiko kesehatan pada ibu hamil, bersalin dan nifas 

perlu dilakukan deteksi dini dan monitoring penyebab kematian ibu dan bayi mulai 

dari pemeriksaan fisik sampai dengan pemeriksaan laboratorium yang tepat dan 

terarah pada setiap ibu hamil, bersalin dan nifas agar dapat dilakukan intervensi 

lebih awal. Oleh karena itu setiap ibu hamil, bersalin dan nifas harus dapat dengan 

mudah mengakses fasilitas kesehatan untuk mendapat pelayanan sesuai standar, 

termasuk deteksi kemungkinan adanya penyakit yang dapat berdampak negatif 

terhadap kesehatan ibu. Sebagai komponen penting dalam pelayanan kesehatan, 

hasil anamnesis, pemeriksaan fisik dan laboratorium digunakan untuk penetapan 

diagnosis, pemberian pengobatan, pemantauan hasil pengobatan dan penentuan 

prognosis. Dengan demikian diharapkan semua hasil pemeriksaan yang benar dan 

akurat turut berperan membantu menurunkan angka kematian ibu selama masa 

kehamilan, persalinan dan nifas (PerMenkes RI., 2013), sedangkan tingkat 

morbiditas khususnya persalinan kurang bulan dapat dikurangi dengan pencegahan, 

seperti prediksi dini dan akurat, intervensi untuk menghilangkan faktor risiko serta 
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menunda terjadinya persalinan dengan pemberian tokolitik, kortikosteroid untuk 

pematangan paru janin, dan antibiotik profilaksis (HTA Indonesia, 2010). 

Deteksi dini dalam mengurangi atau mencegah risiko kehamilan dan 

persalinan telah dikembangkan di Indonesia khususnya di daerah Jawa Timur, 

pertama dikenal dengan Kartu Skor Poedji Rochyati (KSPR) memakai pendekatan 

risiko ibu hamil yang dituangkan dalam bentuk angka atau skor (Rochjati P, 2011). 

Kedua Kartu Prediksi Disproporsi Kepala Panggul Soedarto (KPPS) digunakan 

untuk kehamilan aterm yang berguna untuk meramalkan macet tidaknya satu 

persalinan akibat disproporsi kepala panggul (Hermanto, 2012). Penggunaan kartu 

KSPR sangat efektif dalam pengenalan atau deteksi dini, karena diperuntukkan 

pada semua pola faktor risiko ibu hamil sampai pada perencanaan persalinan, 

namun faktor risikonya tidak menspesifikkan khusus pada faktor risiko persalinan 

kurang bulan, sedangkan penggunaan kartu KPPS hanya diperuntukkan untuk 

kehamilan aterm dan hanya bisa dilakukan oleh tenaga medis. Sehubungan dengan 

penggunaan kartu KSPR dan kartu KPPS, maka dibuat modifikasi deteksi dini 

dengan mengkombinasikan faktor-faktor risiko yang ada pada kartu KRPS dan 

kartu KPPS untuk lebih menyederhanakan penggunaannya. 

Saat ini deteksi dini risiko persalinan kurang bulan yang memiliki prediksi 

sangat tinggi adalah dengan pemeriksaan fetal fibronectin (fFN), cervical length 

(CL), dan uterocervical angel (UCA) (Berghella, 2017) namun pemeriksaannya 

masih cukup mahal. Sudah banyak cara deteksi dini dilakukan, tetapi deteksi dini 

khusus persalinan kurang bulan yang sangat sederhana, mudah dan lebih murah, 

serta non invasif sampai saat ini belum pernah dilakukan di Indonesia.  
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Demikian, perlu disusun satu model Kartu Prediksi Persalinan Kurang 

Bulan Spontan (KP2KBS) melalui pemeriksaan klinik yaitu anamnesis, 

pemeriksaan fisik dan laboratorium yang sederhana, mudah dan lebih murah 

menggunakan sistim skoring yang lebih efisien diharapkan berperan dalam 

memprediksi risiko terjadinya PKBs yaitu dengan mengklasifikasikan PKBs risiko 

rendah dan PKBs risiko tinggi. Oleh karena itu dilakukan penelitian yang bertujuan 

untuk mengevaluasi efektifitas kartu KP2KBS dalam memprediksi dan mencegah 

risiko terjadinya persalinan kurang bulan. 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Penelitian Tahap I 

Apa sajakah faktor risiko persalinan kurang bulan spontan pada ibu hamil 

dan bagaimana model alternatif deteksi dini risiko PKBs (28-<37 minggu) 

yang sederhana, mudah, dan lebih murah, serta non invasif? 

1.2.2  Penelitian Tahap II 

Berapa nilai prediktif kartu KP2KBS dalam deteksi dini risiko persalinan 

kurang bulan (28-<37 minggu) spontan di trimester I dan trimester II? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum  

Menyusun model deteksi dini Ibu hamil risiko persalinan kurang bulan (28-

<37 minggu) spontan. 
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1.3.2 Tujuan khusus 

1. Penelitian Tahap I 

Menentukan faktor risiko persalinan kurang bulan spontan pada ibu hamil 

dan menyusun model alternatif deteksi dini risiko PKBs (28-<37 minggu) 

yang sederhana, mudah, dan lebih murah serta non invasif. 

2. Penelitian Tahap II 

Menganalisis nilai prediktif kartu KP2KBS dalam deteksi dini risiko PKBs 

(28-<37 minggu) dengan nilai sensitivitas, PPV, spesifisitas, dan NPV di 

trimester I dan trimester II. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai informasi dan 

menjelaskan teori faktor risiko persalinan kurang bulan spontan yang dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan khususnya dalam pengelolaan persalinan 

kurang bulan spontan tanpa komplikasi dengan menggunakan kartu KP2KBS 

sehingga tindakan preventif dini yang lebih sederhana, mudah, dan lebih murah serta 

non invasif dapat dilakukan sebelum persalinan kurang bulan terjadi. Selain itu 

penelitian ini juga dapat dijadikan dasar untuk penelitian berikutnya yang ingin 

mencari upaya pencegahan gangguan persalinan lainnya berdasarkan model deteksi 

dini menggunakan faktor risiko. 
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1.4.2 Manfaat praktis 

Kemampuan mendeteksi dini risiko persalinan kurang bulan spontan tanpa 

komplikasi berdasarkan kartu KP2KBS, bermanfaat sebagai dasar: 

1. Tindakan intervensi-preventif yang efektif pada ibu hamil dalam pencegahan 

persalinan kurang bulan spontan. 

2. Tindakan penyuluhan dini pada ibu hamil yang beresiko tinggi mengalami 

persalinan kurang bulan spontan. 

3. Tindakan pemantauan dan pencatatan ibu hamil yang beresiko tinggi selama 

kehamilan untuk pemeriksaan lanjutan, agar tidak terjadi persalinan kurang 

bulan berulang. 

4. Meningkatkan usia hamil dan berat lahir, mengurangi penyulit jangka pendek 

dan jangka panjang pada bayi yang lahir kurang bulan. 

5. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah, pihak rumah sakit, praktisi 

kesehatan dan profesi kesehatan yang terkait dalam mengambil kebijakan yang 

efektif dan efisien sebagai sumbangan dalam upaya menurunkan morbiditas dan 

mortalitas perinatal akibat kelahiran kurang bulan. 
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