
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kehidupan Sehat dan sejahtera merupakan poin ke tiga dari Sustainable 

Development Goals (SDGs) yang menjadi salah satu indikator dari 17 tujuan 

pembangunan berkelanjutan dengan 169 target capaian yang telah disepakati 

dalam agenda pembangunan dunia dalm forum resolusi Perserikatan Bangsa – 

Bangsa (PBB). Tujuan pembangunan berkelanjutan di poin ke tiga adalah 

menjamin kesehatan dan kesejahteraan bagi seluruh penduduk di semua tingkat 

usia salah satunya melalui perbaikan kesehatan ibu dan anak yang terjangkau 

dan efektif. Target prioritas yang dilakukan adalah pada tahun 2030 seluruh 

Negara akan berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya 

hingga 12 per 1.000 kelahiran hidup.1 

Menurut UNICEF, 80% kematian bayi disebabkan oleh asfiksia, 

komplikasi saat lahir, dan infeksi seperti pneumonia dan sepsis.2 Berdasarkan 

data SDKI 2017 menyatakan bahwa beberapa komplikasi persalinan seperti 

persalinan lama cenderung mengalami kenaikan yaitu pada Survey Kesehatan 

Dasar (SDKI) tahun 2012 sebesar 35% naik menjadi 41% pada SDKI 2017 

dengan kematian neonatum masih berkontribusi besar terhadap kematian bayi 

maupun balita.3 

Menurut data Profil Dinas Kesehatan Yogyakarta kematian bayi di Daerah 

Istimewa Yogyakarta mengalami fluktuatif dari tahun 2015 – 2017. Pada tahun 

2015 terdapat 329 kasus dari 707 kasus kematian bayi balita, tahun 2016 turun 



menjadi 278 kasus dari 601 kasus kematian bayi balita dan kembali naik 

menjadi 313 kasus dari 656 kasus kematian bayi ballita pada tahun 2017. 

Penyebab  lain kematian bayi yang sering dijumpai di di DIY antara lain 

asfiksia pada saat lahir karena lama di jalan lahir, letak lintang serta panggul 

sempit.4 

Persalinan merupakan proses kompleks, sehingga peristiwa psikologis dan 

fisiologis saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Sebagian ibu  secara 

alamiah menjalani persalinan lebih lama dibandingkan ibu – ibu yang lain.5 

Persalinan lama merupakan persalinan yang berlangsung lebih dari 24 jam atau 

lebih tanpa kelahiran bayi dan dilatasi serviks berada di kanan garis waspada 

partograf. Partus lama dibedakan menurut manajemen persalinan yaitu fase 

laten memanjang, fase aktif memanjang dan kala dua memanjang. 6 

Ketuban Pecah Dini (KPD) merupakan salah satu permasalahan didalam 

bidang obstetri dan berkaitan dengan penyulit persalinan sehingga dapat 

meningkatkan morbiditas dan mortalitas perinatal.7 Insiden ketuban pecah dini 

di Yogyakarta berkisar antara 8-10% dari semua kehamilan. Pada kehamilan 

aterm insiden ketuban pecah dini bervariasi antara 6-19%, sedangkan pada 

kehamilan preterm insiden ketuban pecah dini adalah 2% dari semua 

kehamilan.8 

Persalinan yang tidak ditangani secara tepat dapat menyebabkan proses 

persalinan tidak berjalan lancar atau berlangsung lebih lama sehingga dapat 

terjadi partus lama yang dapat menyebabkan perdarahan postpartum dini dan 

kematian maternal di Indonesia. 



Ketuban Pecah Dini (KPD) didefinisikan sebagai pecahnya ketuban 

sebelum waktunya melahirkan.7 KPD merupakan komplikasi kehamilan yang 

terjadi pada 10% kehamilan aterm dan 4% kehamilan preterm. Salah satu 

penyebab kematian ibu adalah infeksi yang disebabkan oleh KPD. Berdasarkan 

data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Nasional RI tahun 2007, tercatat 

142 kasus kematian neonatal dan terdapat 23% penyebab kematian neonatal 

adalah KPD.9 

Menurut hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Erma Mariam yaitu 

Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Partus lama di RSUD 

Jendral Ahmad Yani Kota Metro Tahun 2016, menyatakan bahwa tidak ada 

hubungan antara paritas dengan kejadian partus lama, KPD dengan kejadian 

partus lama dan kelainan letak dengan kejadian partus lama.10 Selain itu, hasil 

penalitian yang dilakukan oleh Wike Sri Yohanna tentang Analisis Faktor – 

Faktor Yang Berhubungan Dengan Persalinan Lama menyatakan terdapat 

hubungan yang signifikan antara inersia uteri dengan persalinan lama yaitu 4 

kali lebih beresiko, letak janin dengan persalinan lama yaitu 3 kali lebih 

beresiko, janin besar dengan persalinan lama yaitu 2 kali lebih beresiko, paritas 

dengan persalinan lama yaitu 2 kali lebih beresiko serta KPD dengan 

persalinan lama yaitu 5 kali lebih beresiko.11 

Berdasarkan data kejadian KPD di RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo 

dalam tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2015 terdapat 160 kasus, 2016 

terdapat 178 kasus dan tahun 2017 terdapat 202 kasus, sedangkan kejadian 

partus lama di RSUD Wates dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu  



tahun2015 sebesar 121 kasus, tahun 2016 sebesar 115 kasus sedangkan tahun 

2017 terdapat 251 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

kejadian KPD dan Partus lama di RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo serta 

terdapat ketidakkonsistenan dalam hasil penelitian sebelumnya sehingga 

peneliti tertarik untuk meneiliti tentang “Hubungan KPD dengan Kejadian 

Partus Lama di RSUD Wates Tahun 2016 – 2018”. 

B. Rumusan Masalah 

Menurut UNICEF, 80% kematian disebabkan oleh asfiksia, komplikasi 

saat lahir, atau infeksi seperti pneumonia dan sepsis.2 Data Survey Kesehatan 

Dasar Indonesia (SDKI) 2017 menyatakan bahwa salah satu komplikasi 

persalinan yaitu persalinan lama cenderung mengalami kenaikan yaitu pada 

SDKI 2012 sebesar 35% menjadi 41% pada SDKI 2017. Data Profil kasus 

kematian bayi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami fluktuatif. 

Pada tahun 2015 terdapat 329 kasus dari 707 kasus kematian bayi balita, tahun 

2016 turun menjadi 278 kasus dari 601 kasus kematian bayi balita dan kembali 

naik menjadi 313 kasus dari 656 kasus kematian bayi ballita pada tahun 2017. 

Penyebab  lain kematian bayi yang sering di jumpai di DIY antara lain asfiksia 

pada saat lahir karena lama di jalan lahir, letak lintang serta panggul sempit.  

Berdasarkan data yang di peroleh dari RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo 

yaitu data kejadian Ketuban Pecah Dini (KPD) di RSUD Wates Kabupaten 

Kulon Progo dalam tiga tahun terakhir, pada tahun 2015 terdapat 160 kasus 

dari 636 kasus penyulit kehamilan dan persalinan lainnya, tahun 2016 terdapat 

178 kasus  dari 726 kasus penyulit kehamilan dan persalinan lainnya dan tahun 



2017 terdapat 202 kasus dari 567 penyulit kehamilan dan persalinan lainnya, 

sedangkan kejadian partus lama di RSUD Wates dalam kurun waktu tiga tahun 

terakhir yaitu  tahun 2015 sebesar 121 kasus dari 636 kasus penyulit kehamilan 

dan persalinan lainnya, tahun 2016 sebesar 115 kasus dari 726 kasus penyulit 

kehamilan dan persalinan lainnya sedangkan tahun 2017 terdapat 251 kasus 

dari 567 penyulit kehamilan dan persalinan lainnya. Menurut hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan Erma Mariam yaitu Faktor – Faktor Yang 

Berhubungan Dengan Kejadian Partus lama di RSUD Jendral Ahmad Yani 

Kota Metro Tahun 2016, menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara paritas, 

KPD dan kelainan letak terhadap kejadian partus lama.10 Sedangkan hasil 

penalitian yang dilakukan oleh Wike Sri Yohana tentang Analisis Faktor – 

Faktor Yang Berhubungan Dengan Persalinan Lama yaitu terdapat hubungan 

yang signifikan antara inersia uteri dengan persalinan lama yaitu 4 kali lebih 

beresiko, letak janin dengan persalinan lama 3 kali lebih beresiko, janin besar 

dengan persalinan lama 2 kali lebih beresiko, paritas dengan persalinan lama 2 

kali lebih beresiko serta KPD dengan persalinan lama yaitu 5 kali lebih 

beresiko.11 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kejadian KPD dan 

Partus lama di RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo maka peneliti tertarik 

untuk meneliti tentang “adakah hubungan antara KPD dan Kejadian Partus 

Lama di RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 – 2018” ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum :  



Diketahuinya hubungan antara Ketuban Pecah Dini (KPD) dengan 

kejadian partus lama di RSUD Wates Tahun 2016 - 2018. 

2. Tujuan Khusus: 

a. Mengetahui kejadian partus lama di RSUD Wates Tahun 2016 – 2018. 

b. Mengetahui kejadian Ketuban Pecah Dini (KPD) di RSUD Wates 

Tahun 2016 – 2018. 

c. Mengetahui seberapa besar resiko Ketuban Pecah Dini (KPD) terhadap 

kejadian partus lama di RSUD Wates Tahun 2016 -2018. 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan pelayanan 

kebidanan. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Aspek Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dan 

memperkaya  bukti empiris tentang hubungan ketuban pecah dini dengan 

kejadian partus lama. 

2. Aspek Praktis 

a. Bagi Direktur RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap  

pihak RSUD Wates kabupaten Kulon Progo mengenai tindakan 

penanganan terhadap pasien dengan KPD yang beresiko mengalami 

kejadian partus lama untuk meningkatkan mutu pelayanan kebidanan di 

RSUD Wates. 



b. Bagi bidan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan dan informasi 

mengenai hubungan KPD dengan Persalinan lama sehingga dapat 

menjadi bahan untuk kesiapsiagaan dalam menangani pasien dengan 

KPD yang beresiko terhadap kejadian partus lama. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan 

referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya tentang faktor resiko 

lain yang dapat mempengaruhi kejadian partus lama. 

F. Keaslian Penelitian 

1. Wike Sri Yohana, melakukan penelitian dengan judul “Anallisis Faktor – 

Faktor yang Berhubungan Dengan Persalinan Lama di RS Dr. H. Abdul 

Moeloek Provinsi Lampung” (2011) dengan jenis  penelitian kuantitatif dan 

rancangan penelitian menggunakan pendekatan case control. Penelitian ini 

menggunakan 148 responden case dan 148 responden control dengan 

menggunakan teknik random sampling dan alat ukur menggunakan lembar 

observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara inersia 

uteri dengan persalinan lama (p=0,000) OR (4,603). Letak janin dengan 

persalinan lama (p=0,003) OR=2,106, paritas dengan persalinan lama 

(p=0,000) OR=3,159. Hasil analisis paling dominan adalah KPD sangat 

berpengaruh dengan persalinan lama p=0,000, OR=10,671 dengan 

probabilitas terhadap kejadian persalinan lama sebesar 77,3 %.11 



2. Erna mariam (2018) melakukan penelitan dengan judul “Faktor – Faktor 

yang Berhubungan Dengan Kejadian Partus Lama di RSUD Jendral Ahmad 

Yani Kota Metro Tahun 2016” dengan jenis penelitian analitik 

menggunakan pendekatan case control. Jumlah populasi dalam menelitian 

tersebut adalah seluruh ibu bersalin dan sampel berjumlah 66 responden 

dengan teknik case control 1:1. Penelitian ini menggunakan data sekunder 

serta alat ukur berupa lembar checklist dengan teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik simpel random sampling. Hasil penelitian ini yaitu 

sebagian besar ibu bersalin dengan paritas tidak beresiko yaitu 54,5%, 

sebagian besar ibu bersalin dengan KPD yaitu 54,5% dan sebagian besar ibu 

bersalin dengan tidak kelainan letak 80,3% .Hasil uji chi square diperoleh 

paritas p-value=0,458>0.05, KPD p-value=0,084>0.05 dan kelainan letak p-

value=0,216>0.05. Kesimpulan menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 

antara paritas, KPD dan kelainan letak dengan kejadian partus lama.10 
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