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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator penting dalam 

menentukan tingkat kesehatan masyarakat. Berdasar survey Demografi Kesehatan 

Indonesia (SDKI) tahun 2012, bahwa AKB pada tahun 2010 sebesar 34/1000 kelahiran 

hidup, tahun 2011 sebesar 34/1000 kelahiran hidup. Tahun 2012, 32/1000 kelahiran 

hidup, mengalami penurunan dari 2010 dan sebanyak 47% meninggal pada masa 

neonatus. Penyebab kematian Bayi Baru Lahir (BBL) diantaranya adalah asfiksia (27%) 

yang merupakan penyebab ke 2 setelah Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR).1 

Indikator AKB dalam Millenium Development Goals (MDGs) yaitu 23/1000 

kelahiran hidup pada tahun 2015. Untuk mencapai target ini salah satu upaya 

pemerintah adalah program jaminan persalinan (Jampersal), yang hal ini menyebabkan 

meningkatnya jumlah persalinan sedangkan fasilitas pelayanan kesehatan dan penolong 

persalinan masih sangat terbatas.2  Di Jawa tengah, AKB tahun 2011 sebesar 10,34/1000 

kelahiran hidup, tahun 2012 meningkat (10,75/1000 kelahiran hidup), hal ini 

dibandingkan target MDGs ke 4 tahun 2015 sebesar 17/1000 kelahiran hidup, maka 

AKB di Jawa Tengah 2012 sudah cukup baik.3  

 Asfiksia adalah bayi baru lahir yang tidak bernapas spontan segera setelah 

lahir.4 Penilaian asfiksia dengan menggunakan penilaian / skor Apgar (SA) yang 

meliputi: warna kulit, denyut jantung, refleks, tonus otot dan pernapasan yang dinilai  

pada menit ke1, ke 5 dan ke 10. AS pada menit 1: < 7 asfiksia ringan, 4 - 6 asfiksia 
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sedang dan 0 - 3 asfiksia berat. AS: 10 dinyatakan bayi normal (tidak asfiksia).5 

Asfiksia ditandai dengan keadaan hipoksemia, hiperkarbia dan asidosis yang 

menyebabkan hipoksik iskemik ensefalopati (HIE), merupakan etiologi terjadinya 

kerusakan otak permanen /cacat neurologik. Resusitasi ialah prosedur yang 

diaplikasikan pada bayi asfiksia dengan tujuan ntuk memperbaiki fungsi pernapasan dan 

jantung bayi yang tidak bernapas.4    

Faktor risiko asfiksia perinatal dapat terjadi pada saat antepartum, intrapartum, 

atau  pasca lahir. Faktor antepartum seperti trauma ibu, hipotensi ibu. Faktor 

intrapartum seperti solusio plasenta, prolaps talipusat, insufisiensi vaskuler plasenta 

(diabetes ibu, Intrauterine Growth Restriction (IUGR), preklampsia dan kehamilan 

ganda. Pustaka lain menyebutkan, Ketuban Pecah Dini (KPD), sedangkan faktor pasca 

melahirkan adalah kegagalan kardio respirasi dan penyakit jantung bawaan.4 Faktor 

penolong persalinan atau penolong BBL mempunyai peranan penting. Bila suatu negara 

dapat menyediakan tenaga dan menolong lebih dari 50 % persalinan, akan dapat 

menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan AKB secara drastis.6 

Penyebab utama kematian neonatus berhubungan dengan kesehatan ibu dan 

perawatan Bayi Baru Lahir (BBL). Asfiksia dan trauma kelahiran pada umumnya 

disebabkan oleh management persalinan yang buruk dan kurang nya akses ke pelayanan 

obstetri.6  

Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang berperan sebagai provider 

dan lini terdepan pelayanan kesehatan yang dituntut memiliki kompetensi professional 

dalam menyikapi tuntutan masyarakat, yang terkait dengan asuhan persalinan dan 

asuhan bayi baru lahir, menjadi bagian yang menentukan dalam menekan AKI dan 
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AKB. Kompetensi bidan meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam 

melaksanakan praktek kebidanan pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan, secara 

aman dan bertanggung jawab sesuai dengan standar sebagai syarat untuk di anggap 

mampu oleh masyarakat hal ini berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kebidanan 

yang diberikan.7 

Di Kota Tegal, berdasarkan data rekapitulasi tahunan bidang kesehatan keluarga 

AKB tahun 2010 sebesar 15 bayi, tahun 2011 sebesar 24 bayi dan tahun 2012 sebesar 

68 bayi yang terjadi peningkatan setiap tahun nya. Penyebab kematian bayi adalah 

BBLR (41,7%), asfiksia (33,3%), kelainan kongenital (8,3%), sepsis (8,3%), hipotermi 

(4,2%), dan aspirasi(4,2%).3,8 

Data Rekam Medik RSU Kardinah Tegal tahun 2011 terdapat 1.450 BBL, 985 

(68%) bayi lahir spontan, 465 (32%) bayi lahir SC, terdiri dari 152 (10,2%) BBLR, 152 

(7,8%) bayi asfiksia, yang meninggal karena asfiksia sebesar 46 (40%). Tahun 2012 

terdapat 1.743 BBL, 1248 (71,6%) bayi lahir spontan, 495 (28,4%) bayi lahir SC, terdiri 

165 (9,4%) BBLR, 120 (7,0%) bayi asfiksia, dan bayi meninggal karena asfiksia 24 

(20%). Tahun 2013 terdapat 1.200 BBL, 785 (65,4%) bayi lahir spontan, 415 (34,6%) 

bayi lahir SC, terdiri dari  45 (3,7%) BBLR, 32 (2,8%) bayi asfiksia, bayi yang 

meninggal karena asfiksia 11 (34,3%).9,10 

Penolong persalinan di RSU ini sebagian besar persalinan spontan ditolong oleh 

bidan (95%) dan oleh dokter (5%), dari kasus tersebut 75% adalah rujukan dari bidan 

atas indikasi diantaranya KPD, partus lama, PEB, dan 25% bukan rujukan. Tenaga 

penolong persalinan yang ada di RSU Kardinah antara lain 2 dokter SpOG, 14 orang 

tenaga tetap bidan, 30 tenaga bidan kontrak dan magang sedangkan untuk dokter 
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spesialis anak  (SpA) ada 2 orang. Dokter SpOG hanya menangani kasus dengan 

tindakan SC sedangkan persalinan per vaginam spontan dan tindakan vakum dikerjakan 

oleh bidan apabila ada permasalahan, konsultasi dr SpOG dan SpA. (hanya menerima 

kasus rujukan dan tidak menangani pada saat ada persalinan tindakan).  

Data diatas menyebutkan AKB di Kota Tegal meningkat dari tahun ke tahun dan 

asfiksia merupakan penyebab kematian utama setelah BBLR. Data rekam medik RSU 

Kardinah Tegal, kejadian asfiksia mengalami penurunan pada tahun 2012 dan 2013 

namun kematian bayi yang disebabkan asfiksia masih cukup tinggi dan terjadi 

peningkatan. Penolong persalinan spontan baik dengan penyulit persalinan maupun 

tidak sebagian besar ditolong oleh bidan dan sebagian besar merupakan kasus rujukan. 

Mengingat kondisi di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor 

risiko yang mempengaruhi terjadinya asfiksia pada menit ke-5 di RSU Kardinah Tegal? 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, diajukan rumusan masalah:  

Apakah persalinan dengan penyulit : faktor antepartum (trauma, hipotensi, ketuban 

pecah dini), faktor intrapartum (solusio plasenta, prolaps talipusat, DM, IUGR, 

preeklamsia, kehamilan ganda dan partus lama), dan penolong persalinan/penanganan 

bayi asfiksia oleh bidan, merupakan faktor risiko kejadian asfiksia pada menit ke-5 di 

Rumah Sakit Umum Kardinah Tegal ? 
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C. Orisinalitas Penelitian 

Berdasar penelusuran pustaka dan data-data dari RSU Kardinah Tegal, tidak 

dijumpai penelitian tentang faktor risiko kejadian asfiksia pada menit ke-5 di RSU 

Kardinah Tegal.  Penelitian yang terkait dengan penelitian ini antara lain : 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No Peneliti Judul Penelitian Desain penelitia  Hasil Penelitian 
     
1.  Rahman T, 

Rismayanti, 
Jumriyani.11  

Faktor risiko persalinan 
dengan kejadian Asfiksia 
Neonatorum di RSU 
Daerah Sawerigading 
kota polo 2012 

Penelitian analitik 
dengan rancangan 
case control 

Persalinan tindakan berisiko 
4,44 kali melahirkan bayi 
asfiksia. Partus lama 
berisiko 3,41 kali 
melahirkan bayi asfiksia. 
Ketuban pecah dini berisiko 
2,47 kali melahirkan bayi 
asfiksia.  
 

2.  Hermani 
Triredjeki.12 

Analisis Faktor-Faktor 
yang Berhubungan 
dengan Kinerja Bidan 
Desa dalam  Penanganan 
Asfiksia Neonatorum di 
Wilayah Dinas 
Kesehatan Kabupaten 
Magelang Tahun 2012 

penelitian  
observasional  
yang  bersifat   
analitik  dengan 
pendekatan cross 
sectional. 

 

Analisis    bivariat 
menunjukkan bahwa 
pengetahuan,   sikap,  
motivasi, persepsi supervisi 
berhubungan  dengan  
kinerja  bidan  desa.  
Analisis  multivariat 
menunjukkan  hubungan 
antara   pengetahuan  dan 
motivasi dengan kinerja 
bidan desa dalam 
penanganan asfiksia 

     
3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herianto, 
Sori Muda 
Sarumpaet, 
Rasmaliah. 
13 

 
 
 
 
 
 
 

Faktor – faktor yang 
mempengaruhi terjadinya 
asfiksia di rumah sakit 
ST Elisabeth medan 
tahun 2007- 2012 

 

 

 

Jenis penelitian 
observasional 
analitik dengan 
desain kasus 
kontrol. 
 
 
 
 
 
 
 

 Faktor ibu : umur, 
paritas dan anemia 
berhubungan bermakna 
dengan kejadian asfiksia 

 Faktor bayi: berat bayi 
lahir berhubungan 
bermakna dengan 
kejadian asfiksia 

 Faktor persalinan 
diketahui bahwa tidak 
ada satupun variabel 
yang secara bermakna 
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berhubungan dengan 
kejadian asfiksia.   

 Uji multivariat : 
mempunyai pengaruh 
sangat dominan dengan 
kejadian asfiksia di RSU 
St Elisabeth Medan yaitu 
variabel umur OR 2,52, 
paritas OR 3,51 dan 
berat bayi lahir OR 
sebesar 3,51. 

5.  Natiqotul 
Fatkhiyah.14 

Hubungan antara 
persalinan ketuban pecah 
dini dengan kejadian 
asfiksia di RSU Dr. 
Soesilo Kab. Tegal. 2008  

 

Survai analitik 
dengan 
pendekatan 
crossectional 

Ada hubungan yang 
bermakna antara KPD 
dengan Kejadian asfiksia 
dengan nilai  X2 sebesar 
8,454 dan p = 0,004 

6.  
 
 
 
 
 
 
 
7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.   
 
 
 
 
 

Rita 
mardani, 
N.kadek sri 
eka putri.15  

 
 
 
 
Wawan 
Setiawan.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fahrudin. 17 

 

 

 

 

 

 

Hubungan partus lama 
dengan kejadian asfiksia 
pada primigravida dan 
multigravida di RSU 
daerah Sragen. 2012 

 
 
Beberapa faktor 
yang berhubungan dengan 
kinerja bidan desa dalam 
pertolongan persalinan di 
Kabupaten Tasikmalaya. 
2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis beberapa faktor 
Risiko kejadian Asfiksia 
Neonatorum di Kabupaten 
Tegal. 2003 
 
 
 

Penelitian 
observasional 
yang bersifat 
analitik 
 
 
 
 
Penelitian 
observasional 
dengan 
pendekatan 
crossectional 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kasus kontrol 
 
 
 
 
Case control 

Ada hubungan antara partus 
lama dengan kejadian 
asfiksia pada primigravida 
dan multigravida sebesar 
163,55. kk = 0,77 yang 
berarti memiliki hubungan 
keeratan yang kuat 

Faktor yang mempunyai 
hubungan dengan kinerja : 
adalah kemampuan (p-value = 
0,002), pengalaman (p-value = 
0,000), 
pembelajaran (p-value = 
0,000), penghargaan/imbalan 
(p-value = 0,003, 
sumberdaya/peralatan (p-value 
= 0,000 sikap dalam pelayanan 
(p-value =0,000) dan persepsi 
tehadap beban kerja (p-value = 
0,000) 
 
Faktor Risiko BBLR, KPD, 
Persalinan lama, Tindakan SC, 
Umur ibu <20th atau >35th, 
Riwayat obstetri jelek, 
kelainan letak memberikan 
kontribusi terbesar terhadap 
kejadian asfiksia neonatorum 
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9.  
 

Seppo 
Heinon, 
Seppo S.18 
 

Reproductive risk factors of 
fetal asphyxia at delivery: 
A population based analysis 
 

 Maternal risk factors : 
preeklamsia, placental 
abruption, prematurity, et al, of  
intrapartum fetal asphyxia  
Preeklamsi (p;0,001, OR; 1,49, 
95%CI; 1.06-2.08). placental 
abruption (p;0,001, OR;3.74, 
95%CI;2.15-6.51). prematurity 
(p; 0,001, OR;0,926, 95%CI; 
0,633 – 1.36) 
 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah : 

1. Penelitian ini meneliti, faktor risiko kejadian asfiksia pada menit ke- 5,  meliputi 

penyulit persalinan,  penolong persalinan dan penanganan bayi asfiksia oleh 

bidan.   

2. Lokasi penelitian di RSU Kardinah, sepengetahuan penulis belum pernah 

dilakukan penelitian. 

 

D. Tujuan 

a. T ujuan Umum 

Membuktikan bahwa persalinan dengan penyulit : faktor antepartum (trauma, 

hipotensi, KPD), faktor intrapartum (solusio plasenta, prolaps talipusat, DM, IUGR, 

preeklamsia, kehamilan ganda, partus lama) dan  penolong persalinan/ penanganan 

asfiksia oleh bidan, merupakan faktor risiko kejadian asfiksia pada menit ke-5 di 

Rumah Sakit Umum Kardinah Tegal. 

b. Tujuan Khusus  

1. Menganalisis trauma ibu sebagai faktor risiko kejadian asfiksia pada menit ke-

5 di RSU Kardinah Tegal. 
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2. Menganalisis hipotensi ibu sebagai faktor risiko kejadian asfiksia pada menit 

ke-5 di RSU Kardinah Tegal.  

3. Menganalisis ketuban pecah dini sebagai faktor risiko kejadian asfiksia pada 

menit ke-5 di RSU Kardinah Tegal. 

4. Menganalisis Solusio Plasenta sebagai faktor risiko kejadian asfiksia pada 

menit ke-5 di RSU Kardinah Tegal. 

5. Menganalisis prolaps tali pusat sebagai faktor resiko kejadian asfiksia pada 

menit ke-5 di RSU Kardinah Tegal. 

6. Menganalisis Diabetes sebagai faktor risiko kejadian asfiksia pada menit ke-5 

di RSU Kardinah Tegal. 

7. Menganalisis IUGR sebagai faktor risiko kejadian asfiksia pada menit ke-5 di 

RSU Kardinah Tegal. 

8. Menganalisis preeklamsia sebagai faktor risiko kejadian asfiksia pada menit 

ke-5 di RSU Kardinah Tegal. 

9. Menganalisis kehamilan ganda sebagai faktor risiko kejadian asfiksia pada 

menit ke-5 di RSU Kardinah Tegal. 

10. Menganalisis partus lama sebagai faktor risiko kejadian asfiksia pada menit ke-

5 di RSU Kardinah Tegal  

11. Menganalisis penolong persalinan/ penanganan asfiksia bidan: pengetahuan, 

masa kerja dan status kerja bidan sebagai faktor risiko kejadian asfiksia pada 

menit ke-5 di RSU Kardinah Tegal.  
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A. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Instansi Rumah sakit.  

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi bagi rumah sakit untuk 

meningkatkan pelayanan obstetri neonatologi sehingga kejadian asfiksia dapat 

dihindari/ diturunkan  

2. Bagi Organisasi Profesi  

a. Hasil penelitian ini yang menunjukkan faktor risiko kejadian asfiksia pada 

menit ke-5,  diperlukan peningkatan pelayanan obstetri neonatologi, misal tidak 

terlambat merujuk ibu dengan penyulit persalinan, melakukan ante natal care 

yang baik.  

b. Sebagai bahan acuan untuk penelitian lebih lanjut dengan jumlah sampel yang 

lebih banyak, secara prospektif 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Asfiksia  

1. Definisi  

Asfiksia perinatal adalah kondisi gangguan pertukaran gas darah yang jika 

terus-menerus, menyebabkan hipoksemia dan hiperkapnia progesif. Ensefalopati 

neonatal secara klinis didefinisikan sebagai gangguan fungsi neurologis yang 

ditunjukkan oleh kesulitan dalam pernapasan, hipotonia, tingkat kesadaran yang 

berubah, refleks primitif tertekan atau tidak ada, dan kejang.4   

2. Insiden 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan, sejak tahun 2000 – 2003 

asfiksia menempati urutan ke-6, yaitu sebanyak 8%, sebagai penyebab kematian 

anak diseluruh dunia setelah pneumonia, malaria, sepsis neonatorum dan kelahiran 

prematur. Diperkirakan 1 juta anak bertahan setelah mengalami asfiksia dan hidup 

dengan morbiditas jangka panjang seperti cerebral palsy (CP) retardasi mental, dan 

gangguan belajar.19 Prevalensi asfiksia tahun 2001 sebesar 25 / 1000 kelahiran hidup 

dengan 73 / 1000 kelahiran hidup adalah bayi prematur, dengan 15%-50% asfiksia 

sedang sampai berat. Kejadian ensefalopati, 6 / 1000 kelahiran hidup. Di Eropa 

prevalensi CP 2,08 / 1.000 kelahiran hidup tahun 1980-1990, dengan peningkatan 

pada berat lahir <1500gr, data lebih baru menunjukkan penurunan prevalensi CP 

pada bayi prematur setelah tahun 1980, mungkin mencerminkan peningkatan 
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perawatan perinatal, 8 - 17% CP pada bayi cukup bulan dikaitkan dengan efek 

samping perinatal, sedangkan  ≥ 90% kasus tidak diketahui.4  

Di Indonesia, angka kejadian asfiksia di rumah sakit propinsi Jawa Barat 

ialah 25,2% dan angka kematian karena asfiksia di rumah sakit pusat rujukan 

propinsi di Indonesia sebesar 41,94%.20. 

3. Patofisiologi  

Perubahan kehidupan dari intrauterin ke ekstrauterin, adalah terjadinya 

perubahan paru janin yang berisi cairan paru, pada saat lahir bayi bernapas pertama, 

udara memasuki alveoli dan cairan paru diabsorpsi jaringan paru. Pada napas kedua 

dan berikutnya, udara masuk alveoli bertambah banyak dan cairan paru diabsorpsi 

sehingga seluruh alveoli berisi udara yang mengandung oksigen. Aliran darah paru 

meningkat disebabkan ekspansi paru yang membutuhkan tekanan puncak inspirasi 

dan tekanan akhir ekspirasi lebih tinggi yang menyebabkan penurunan resistensi 

vaskuler paru dan peningkatan aliran darah paru. Aliran intrakardial dan 

ekstrakardial mulai beralih arah yang kemudian diikuti penutupan duktus arterious. 

Kegagalan penurunan resistensi vaskuler paru menyebabkan hipertensi pulmonal 

persisten dengan aliran darah paru yang inadekuat dan hipoksemia relatif. 

menyebabkan gagal napas.20  
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4. Diagnosis 

Diagnosis asfiksia ditentukan dengan nilai APGAR.5 

Tabel 2.1 : Diagnosis asfiksia ditentukan dengan menetapkan nilai APGAR 

Klinis 
 
Frekuensi  
 
Usaha bernafas 
 
Refleks saat jalan 
nafas dibersihkan 
 
Tonus otot 
 
Warna kulit  
 

Nilai 0 
 
Tidak ada  
 
Tidak ada  
 
Tidak ada 
 
 
Lunglai 
 
Biru pucat 

Nilai 1 
 
< 100x/menit 
 
Lambat, tak teratur  
Menyeringai/ 
gerakan sedikit 
 
 
Fleksi ekstermitas 
(lemah) 
Tubuh merah, 
ekstermitas biru 

Nilai 2 
 
>100x/meni 
 
Tangis kuat 
  
Menangis 
 
 
Fleksi gerakkan 
kuat 
Merah seluruh 
tubuh.  

 
    
Tabel 2.2: Interprestasi Skor Nilai APGAR 
 
Jumlah skor  

 
Interpretasi  

 
Catatan  
 

8-10  
7 
4-6  
 
 
 
0-3  

Normal  
Asfiksia ringan 
Asfiksia sedang  
 
 
 
Asfiksia berat  

- 
- 
Memerlukan tindakan medis segera 
seperti penyedotan lendir yang 
menyumbat jalan napas, atau pemberian 
oksigen untuk membantu bernapas.  
Memerlukan tindakan medis yang lebih 
intensif, resusitasi segera.  

 

Pemantauan nilai APGAR dilakukan pada menit ke-1 dan menit ke-5, bila 

nilai APGAR masih kurang dari 7 penilaian dilanjutkan tiap 5 menit sampai skor 

mencapai 7. Nilai APGAR berguna untuk menilai keberhasilan resusitasi bayi baru 

lahir dan menentukan prognosis.5 
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5. Tata laksana 

a. Resusitasi 

Langkah – langkah Resusitasi BBL. (21) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Sumber : JNPK-KR/POGI. Asuhan Persalinan normal 

Ya 

Bagan 2.1 : Resusitasi pada BBL 

LANGKA AWAL (dilakukan dalam 30 detik) 
1. Jaga bayi tetap hangat 
2. Atur posisi bayi 
3. Isap lendir 
4. Keringkan dan Rangsang taktil 
5. Reposisi 
6. Penilaian apakah bayi menangis atau bernafas spontan dan teratur 

VENTILASI 
1. Pasang sungkup, perhatikan lekatan 
2. Ventilasi 2 kali dengan tekanan 30 cm air, amati gerakan dada bayi 
3. Bila dada bayi mengembang, lakukan ventilasi 20 kali dengan tekanan 20 

cm air dalam 30 detik 

Tidak 

Tidak Ya 

Tidak Ya 

Lanjutkan ventilasi, evaluasi tiap 30 detik 
Perhatikan apakah bayi menangis atau bernafas spontan dan teratur 
 

Setelah ventilasi selama 2 menit tidak berhasil, siapkan rujukan 
 

Bila bayi tidak dapat dirujuk dan tidak bisa bernafas 
spontan setelah 20 detik, pertimbangkan untuk 
menghentikan tindakan resusitasi  

 Konsling dukungan emosional 
 Pencatatan bayi meninggal 

ASUHAN BAYI PASCA 
RESUSITASI 
 Jaga bayi agar tetap hangat 
 Lakukan pemantauan 
 Konsling 
 Pencatatan 
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   Resusitasi optimal di ruang bersalin sangat diperlukan, perawatan klinis 

sebagian besar berfokus pada penyediaan perawatan suportif untuk mencegah 

eksaserbasi lebih lanjut dari cedera. Kewenangan bidan dalam menangani 

resusitasi terbatas pada perlakuan Ventilasi (bantuan napas menggunakan sungkup 

/ masker dan balon)  yang merupakan langkah ke 2 setelah 30 detik evaluasi 

langkah 1 (langkah awal), tidak berhasil. Langkah selanjutnya  adalah perlakuan 

Intubasi Endotrakheal, tindakan ini sangat efektif dalam memberikan ventilasi 

bayi, dapat diberikan saat pemberian ventilasi pertama yang tidak berhasil, namun 

tindakan ini menjadi kewenangan dokter.4 

b. Perawatan kebidanan   

Keadaan janin harus dinilai dengan pemantauan janin elektronik pada saat 

penerimaan ibu untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko gawat janin 

intrapatum. Pola reaktif denyut jantung janin adalah tanda yang dapat diandalkan 

sebagai kesejahteraan janin, dan pola non reaktif menunjukkan probabilitas lebih 

tinggi terhadap gawat janin intrapartum. Informasi awal pola denyut jantung 

janin,intervensi tepat akan mengurangi cedera otak. Pola denyut jantung janin 

sebenarnya bisa mencerminkan gangguan neurologis yang mendasari pada 

periode perinatal.4 

c. Perawatanneonatal 

Banyak kasus asfiksia perinatal yang tak terduga, dan tim resusitasi tidak selalu 

tersedia. Antisipasi-kelahirandengan risiko, komunikasi yang jelas antara 

anggota tim obstetri dan neonatologi sangat penting dan tim resusitasi harus 

benar-benar siap. Panduan program resusitasi neonatus saat ini, harus 
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dipengaruhi untuk menghindari kejadian hipoglikemia, hipotensi, dan 

hipokarbia. Rujukan untuk evaluasi proses resusitasi dan stabilisasi,adanya 

informed consent merupakan bagian pentingdari catatan medis.4 

B. Faktor risiko kejadian asfiksia 

1. Faktor risiko antepartum 

a. Trauma pada ibu 

Hampir 10 - 20 % wanita hamil menderita trauma fisik. Kecelakaan lalu lintas 

dan jatuh menyebabkan 85 % cedera, sementara 10% disebabkan oleh 

kekerasan.22  

b. Hipotensi ibu 

  Penurunan tekanan darah sistolik sebesar 20-30 %, atau tekanan darah 

sistolik dibawah 100 mmHg, terjadi pada 5-15 % proses melahirkan dengan 

pemberian anastesi epidural dan 5-82 % proses melahirkan dengan anastesi 

spinal. Hipotensi merupakan konsekuensi vasodilatasi blok simpatetik yang 

dipersulit aliran vena yang terobstruksi akibat kompresi pembuluh darah besar 

oleh uterus dan risiko menjadi lebih besar jika ibu hamil berada dalam keadaan 

dehirasi atau hipovolemia. Setiap kondisi hipotensi maternal harus segera 

diketahui, karena aliran darah ke dalam uterus dan oksigenasi janin akan 

berkurang menyebabkan asidosis fatal dan menekan system saraf pusat 

neonatus.23 
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c. Ketuban Pecah Dini (KPD) 

Pecahnya ketuban sebelum waktunya yaitu 18 jam sebelum persalinan disertai 

tanda inpartu dan setelah satu jam tidak diikuti dengan proses inpartu. Janin 

yang dilahirkan akan mengalami asfiksia dan jika berlanjut akan berakibat 

kematian. 24 

2. Faktor risiko Intra partum 

a. Solusio Plasenta  

Lepas nya plasenta sebelum waktunya, pada usia kehamilan 22 minggu 

atau dengan perkiraan berat janin lebih 500 gram.  Hal ini dapat menimbulkan 

gangguan nutrisi dan pertukaran CO2 / O2 karena darah retroplasenter tidak 

berfungsi dan dapat menimbulkan gawat janin.25  

b. Prolaps talipusat 

Tali pusat mempunyai kepentingan khusus diantaranya: merupakan 

penyalur nutrisi dan O2 sehingga janin mendapat nutrisi cukup untuk tumbuh 

kembang dalam rahim. Tali pusat yang terlalu panjang dapat melilit leher 

beberapa kali. Aktivitas janin yang banyak dapat menimbulkan simpul tali pusat 

sehingga apabila terjadi tarikan, maka simpul dapat menyebabkan aliran nutrisi 

dan O2 berkurang, mengakibatkan gawat janin sampai janin meninggal.26  

Pada hamil ganda monoamniotik, tali pusatdapat saling berlilitan yang 

menimbulkan gawat janin dan kematian intrauterin. Tali pusat dengan pembuluh 

darah lebih panjang dari ukuran jelly Wharton tampak berliku – liku,ini sangat 

menguntungkan karena memberikan kesempatan jelly Wharton untuk meregang 

dalam batas tertentu tanpa membahayakan aliran darah di dalam nya23 
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c. Diabetes melitus 

Penyakit gula merupakan kelainan herediter dengan ciri insufisiensi / 

absennya insulin dalam sirkulasi darah, konsentrasi gula darah tinggi dan 

berkurangnya glikogenesis.Persalinan kurang bulan, pre eklampsia,berkaitan 

dengan penyimpangan metebolisme glukosa ibu. Kehamilan dengan diabetes 

akan terjadi keterlambatan pematangan paru janin karena itu bayi berisiko tinggi 

mengalami distres pernafasan. Dampak lain ibu DM adalah gangguan 

pertumbuhan : makrosemia (berat > 4000 gram). 27  

d. IUGR 

Gangguan pertumbuhan intrauterin / Intra Uterine Growth Restriction 

(IUGR) efak nya terhadap janin bervariasi sesuai dengan lama terpapar serta 

tahap pertumbuhan janin saat penyebab tersebut terjadi. Jika gangguan 

pertumbuhan terjadi pada akhir kehamilan, maka pertumbuhan jantung, otak dan 

tulang rangka  paling sedikit terpengaruh, sedangkan ukuran hati, limpa dan 

timus sangat berkurang, keadaan klinis ini disebut gangguan pertumbuhan 

asimet. Jika gangguan terjadi pada awal kehamilan (30% semua bayi KMK) 

maka pertumbuhan otak dan tulang rangka pun terganggu, keadaan klinis ini 

disebut gangguan pertumbuhan simetri dan seringkali berkaitan dengan hasil 

akhir perkembangan syaraf yang buruk.28  

Penyebab gangguan pertumbuhan intrauterin yang paling akhir 

ditemukan adalah penyalah gunaan kokain selama kehamilan. Obat dengan 

mudah masuk plasenta sehingga konsentrasi darah janin sama dengan 
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konsentrasi ibu, kokain adalah stimulan sistem syaraf pusat (SSP) dan 

menghambat konduksi saraf perifer.28  

Gangguan pertumbuhan janin yang lain adalah makrosomia, yaitu berat 

lahir lebih 4 kg, disebabkan oleh ibu hamil menderita diabetes mellitus, 

kelebihan berat badan dan kehamilan lebih bulan.28  

e. Preeklamsi dan eklamsi 

Preeklamsia merupakan penyakit dengan tanda – tanda hipertensi, 

edema, proteinuria yang timbul karena kehamilan. Pada preeklamsi terjadi 

penurunan cardiac output akibat vasospasme pembuluh darah sehingga 

menyebabkan kerusakan endotel yang mengakibatkan gangguan keseimbangan 

antar kadar hormon, vasokonstriktor (endotelin, tromboksan, angiostensin) dan 

vasodilator (nitritoksida dan prostasiklin), serta gangguan pada sistem 

pembekuan darah. Vasokonstriksi yang meluasmenyebabkan hipertensi, bila 

suplai darah ke plasenta berkurang maka janin akan mengalami hipoksia, yang 

berakibat gangguan pertukaran gas antara oksigen dan karbondioksida sehingga 

terjadi asfiksia.24  

  Preeklamsi dan eklamsia dapat mengakibatkan keterlambatan 

pertumbuhan janin dalam kandungan atau Intrauterine Growth Restriction 

(IUGR) dan kelahiran mati, hal ini disebabkan karena adanya perkapuran di 

daerah plasenta sehingga suplai makanan dan oksigen ke janin berkurang.24  

f. Kehamilan ganda 

Kehamilan ganda berisiko mengalami malformasi, sindrom transfuse 

bayi kembar, terjadinya preeklamsi dan perdarahan pascapartum.29 
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Massa sel darah merah meningkat, tetapi secara proporsional lebih 

sedikit pada kehamilan kembar dibandingkan dengan kehamilan tunggal, hal ini 

meningkatkan prevalensi anemia ibu, sebagai akibatnya, terjadi penurunan 

transportasi oksigen dari paru ke jaringan perifer.29  

g. Partus lama atau partus macet 

Persalinan yang berlangsung 12 jam atau lebih tanpa kelahiran bayi. Ibu 

mengalami kelelahan, janin dapat mengalami asfiksia ringan sampai kematian. 

Penyebab partus lama antara lain: disproporsi sefalopelvik (CPD),malpresentasi 

atau malposisi, kerja uterus yang tidak efisien. 27 

h. Penolong persalinan 

Penolong persalinan(bidan dan dokter) harus mengetahui faktor risiko 

yang berpotensi menimbulkan asfiksia, apabila ditemukan harus dibicarakan 

dengan ibu dan keluarganya tentang kemungkinan perlunya tindakan resusitasi. 

Adakalanya faktor risiko sulit dikenali atau sepengetahuan penolong tidak 

dijumpai tetapi asfiksia tetap terjadi.(26)  

Tenaga bidan dalam pelayanan obstetri neonatologi perlu mendapat 

perhatian pemerintah untuk dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi 

yang dilahirkan. Kinerja bidan perlu dievaluasi dan ditingkatkan sehingga 

kompetensi bidan memenuhi persyaratan yang dianjurkan. Tim kerjasama 

Depkes dan POGI serta IBI telah merancang suatu pelatihan klinik yang 

diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja para penolong persalinan. Dasar 

pelatihan klinik Asuhan Persalinan Normal (APN) adalah asuhan yang bersih 

dan aman selama persalinan dan setelah bayi lahir serta upaya pencegahan 
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komplikasi terutama perdarahan paska persalinan, hipotermi dan asfiksia bayi 

baru lahir (27)  

Untuk penilaian kemampuan bidan dalam pelayanan obstetric 

neonatologi meliputi: pengetahuan, masa kerja, status bidan. Dalam penelitian 

ini status bidan ada dua antara lain: bidan tetap atau PNS merupakan tenaga 

bidan yang sudah tetap bekerja di RSU Kardinah, bidan tidak tetap merupakan 

tenaga bidan tidak tetap yang bekerja di RSU kardinah, terdiri dari bidan kontrak 

dan magang   
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BAB III 

KERANGKA TEORI, KONSEP, DAN HIPOTESIS 

 

A. Karangka Teori 

Kerangka teori merupakan rangkaian teori yang mendasari topik penelitian, khusus 

nya mengenai faktor risiko terhadap kejadian bayi asfiksia. Berdasarkan tinjauan 

pustaka yang ada maka kerangka teori ini adalah sebagai berikut: 

KERANGKA KONSEP 

Faktor Antepartum 

 

 

 

 

 

Faktor Intrapartum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trauma 

Hipotensi 

KPD 

Perdarahan Organ 

Aliran darah Ke Uterus ↓ 

Infeksi→Gangguan Fungsi Organ 

Solusio plasenta 

Prolap Talipusat 

Pre Eklampsia 

Gestasi Multipel 

IUGR 

IBU DM 

Partus Lama 

Perdarahan 

Gangguan Aliran Darah 

Vaso Kontriksi Pembuluh Darah 
Utero Plasenta 

Masa Eritrosit < 

 Gangguan Fungsi Organ 
 Transport O2 ↓ 

Gangguan Pematangan Paru 

Infeksi→Gangguan Fungsi Organ 

Hipoksi Intra Uterin Asfiksi

Penolong 
Persalinan 
(bidan) 

Penanganan 

Asfiksia (-) 

Asfiksia(+) 
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KERANGKA KONSEP 

 

Faktor Antepartum 

 

 

 

Faktor Intrapartum 

 

 

 

 

 

Bagan 3.2: Kerangka Konsep 

B. Hipotesis 

1. Hipotesis Mayor 

Persalinan dengan penyulit (trauma ibu, hipotensi, KPD, Solusio plasenta, prolaps 

tali pusat, ruptur uteri, IUGR, Preeklamsia, kehamilan ganda, partus lama) dan 

penolong persalinan/ penanganan asfiksia oleh bidan) merupakan faktor risiko 

terjadinya  asfiksia pada menit ke-5 di RSU Kardinah Tegal.    

2. Hipotesis Minor 

1) Trauma ibu sebagai faktor risiko kejadian asfiksia pada menit ke-5 di RSU 

Kardinah Tegal.  

 Trauma 
 Hipotensi 
 KPD 
 

 Solusio Plasenta 
 Prolap Talipusat 
 Preeklamsi 
 DM 
 IUGR 
 Gestasi Multipel 
 Partus Lama 

Penolong 
Persalinan 

Bidan 

Asfiksia 

Penanganan 

(resusitasi) Bidan  

Asfiksia (+) 
(kasus) 

Asfiksia (-) 
(Kontrol) 
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2) Hipotensi sebagai faktor risiko kejadian asfiksia pada menit ke-5 di RSU 

Kardinah Tegal. 

3) Ketuban pecah dini sebagai faktor risiko kejadian asfiksia pada menit ke-5 di 

RSU Kardinah Tegal. 

4) Solusio plasenta sebagai faktor risiko kejadian asfiksia pada menit ke-5 di RSU 

Kardinah Tegal. 

5) Prolaps tali pusat sebagai faktor risiko kejadian asfiksia pada menit ke-5 di RSU 

Kardinah Tegal. 

6) Diabetes melitus sebagai faktor risiko kejadian asfiksia pada menit ke-5 di RSU 

Kardinah Tegal. 

7) IUGR sebagai faktor risiko kejadian asfiksia pada menit ke-5 di RSU Kardinah 

Tegal. 

8) Preeklamsia sebagai faktor risiko kejadian asfiksia pada menit ke-5 di RSU 

Kardinah Tegal. 

9) Kehamilan ganda sebagai faktor risiko kejadian asfiksia pada menit ke-5 di RSU 

Kardinah Tegal. 

10) Partus lama sebagai faktor risiko kejadian asfiksia pada menit ke-5 di RSU 

Kardinah Tegal. 

11) Penolong persalinan/ penanganan asfiksia oleh bidan: pengetahuan, masa kerja 

dan status kerja bidan sebagai faktor risiko kejadian asfiksia pada menit ke-5 di 

RSU Kardinah Tegal. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

  Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional dengan rancangan case 

control study yang menelaah hubungan antara outcome atau efek yang dalam penelitian 

ini adalah kejadian asfiksia dengan paparan faktor risiko tertentu, dalam penelitian ini 

adalah faktor penyulit persalinan pada ibu yang meliputi faktor antepartum (trauma ibu, 

hipotensi, ketuban pecah dini), faktor intrapartum (solusio plasenta, prolap tali pusat, 

diabetes, IUGR, preeklamsi, kehamilan ganda, partus lama) dan penolong persalinan 

(bidan). Outcome adalah kelompok kasus yaitu bayi asfiksia (AS <7, menit 1) dilakukan 

penanganan resusitasi saat lahir sampai pada menit ke-5 bayi masih menderita asfiksia, 

lahir spontan, cukup bulan ditolong  bidan sedangkan kelompok kontrol  yaitu bayi 

tidak asfiksia akibat penanganan resusitasi bayi yang saat lahir menderita asfiksia (AS 

<7, menit 1) sampai pada menit ke-5 bayi berhasil menjadi tidak asfiksia (normal), lahir 

spontan, cukup bulan ditolong bidan. Kemudian mengukur besarnya frekuensi paparan 

faktor antepartum, faktor intrapartum dan penolong persalinan. Jenis studi ini juga dapat 

dilakukan dengan cara observasional retrospektif dengan tujuan untuk mengetahui 

hubungan antara penanganan bidan dalam pelayanan obstetri neonatologi dengan 

kejadian asfiksia serta mengetahui besarnya risiko tersebut (Odds Ratio).32 
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Adapun skema/ diagram dari penelitian ini adalah sebagai berikut.(28) :    

          

      Ditelusuri Retrospektif 

 

 

 

  

Bagan : 4.1 Desain Penelitian 
(Studi Kasus Kontrol) 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

a. Populasi Target. 

Populasi target adalah bayi asfiksia, lahir cukup bulan 

b. Populasi Studi 

Populasi studi adalah bayi asfiksia, lahir cukup bulan di RSU Kardinah Tegal 

pada bulan juni s/d agustus 2014, dari ibu rujukan atau bukan rujukan  

c. Subjek penelitian 

a) Kelompok Kasus adalah semua bayi  lahir asfiksia (AS <7, menit 1) 

dilakukan penanganan resusitasi lanjut, sampai pengamatan menit ke-5  bayi 

masih asfiksia, lahir cukup bulan secara spontan, ditolong oleh bidan di RS 

Kardinah Tegal,  dari ibu rujukan atau bukan rujukan   

b) Kelompok Kontrol adalah semua bayi tidak asfiksia, akibat penanganan 

resusitasi bayi tersebut yang saat lahir menderita asfiksia (AS <7, menit 1), 

sampai pengamatan menit ke-5 dan berhasil tidak asfiksia (normal), lahir 

Faktor Risiko (+) 
 

Faktor Risiko (-) 
 

Faktor Risiko (-) 
 

Faktor Risiko (+) 
 

Asfiksia +  
Setelah pengamatan  
menit ke 5’ (Kasus) 

Asfiksia –  
Setelah pengamatan  
menit ke-5’(Kontrol) 

Adakah faktor risiko 
Penelitian 

mulai disini 

Asfiksia + 
AS < 7 menit 1’ 
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cukup bulan secara spontan ditolong bidan di RS Kardinah Tegal,  dari ibu 

rujukan atau bukan rujukan   

2. Sampel  

a. Besar Sampel 

Penentuan sampel dengan memperhatikan Odds Ratio penelitian terdahulu 

tentang beberapa faktor risiko asfiksia. Untuk memenuhi jumlah sampel 

minimal, penentuan jumlah sampel menggunakan rumus sebagai berikut. 33     

n= 
					

�α

�
�	�β���²

���/�
 

Keterangan :  

n  : Besar sampel 

Zα : Tingkat kepercayaan 95% (1,64) 

Zβ : Presisi 20% (0,842) 

Q : 1 - P 

R : Odds ratio dari penelitian sebelumnya= 2,81 (KPD) 

Tabel:  4.1 Nilai Odds Ratio beberapa variabel penelitian 

No Variabel OR P 
1 Ketuban pecah dini 2, 815 0,038 

 
2 Partus lama 5,170 0,001 

 
3 Penolong persalinan 6,07 0,04 
 

Hasil penghitungan sampel berdasarkan rumus diatas adalah sebagai berikut : 

� =
�

(1 + �)
 

� = 	
�,��

(���,��)
=

�,��

�,��
 = 0,73 
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� = 1 − � = 1 − 0,73 = 0,27 

�

1,64
2 + 	0,842	√0,73�0,27

_____________________________
0,73 − 0,5

� ² 

�
�,����,��������_____________________

�,��
�² = 

�,�������

�,����
 = 27,03 

Dari penghitungan tersebut diatas, maka besar sampel untuk tiap kelompok 

adalah 27. Untuk memenuhi sampel minimal dan mengantisipasi adanya drop 

out maka jumlah sampel ditambah 10% sehingga total sampel minimal 30  (30 

untuk kelompok kasus dan 30 untuk kelompok kontrol). Jumlah sampel total 

adalah 60 orang. 

b. Kriteria inklusi 

1) Kasus : 

a) Bayi menderita asfiksia (AS<7 menit 1) dilakukan penanganan 

resusitasi oleh bidan, sampai pengamatan menit ke-5 masih menderita 

asfiksia 

b) Bayi cukup bulan, lahir secara spontan  

c) Berat lahir ≥ 2500 – 4000 gram 

d) Lahir di RSU Kardinah ditolong oleh bidan 

e) Ibu rujukan atau bukan rujukan 

2) Kontrol :  

Kelompok kontrol adalah semua bayi tidak asfiksia, akibat penanganan 

resusitasi bayi tersebut, yang saat lahir menderita asfiksia (AS <7, menit 1), 

sampai pengamatan menit ke-5 berhasil tidak asfiksia (normal), lahir cukup 



28 
 

bulan, secara spontan, berat lahir ≥ 2500 – 4000 gram, ditolong oleh bidan 

di RS Kardinah Tegal dari ibu rujukan atau bukan. 

c. Kriteria ekslusi kasus dan kontrol 

a) Kelainan kongenital 

b) Rekam medik tidak lengkap 

d. Seleksi kasus 

Kasus adalah bayi asfiksia pada menit ke-5 di Rumah Sakit Kardinah Tegal 

yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, pada saat berlangsungnya 

penelitian. Kasus yang memenuhi syarat diambil untuk dijadikan bahan 

penelitian. Pengambilan sampel pada kelompok kasus secara purposive 

sampling yaitu suatu metode yang digunakan untuk memilih sampel dari 

populasi berdasarkan kriteria tertentu    

e. Seleksi kontrol 

Kontrol dipilih pada bayi yang tidak asfiksia pada menit ke-5, akibat 

keberhasilan penanganan resusitasi saat lahir mengalami asfiksia, lahir di 

Rumah Sakit Kardinah Tegal secara spontan oleh bidan. Pengambilan sampel 

pada kelompok kontrol secara purposive sampling yaitu suatu metode yang 

digunakan untuk memilih sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu      

f. Teknik pengambilan sampel 

1) Cara pengambilan sampel kasus : Data diambil secara langsung dari rekam 

medik rumah sakit sesuai kriteria inklusi dan ekslusi, untuk bayi asfiksia 

sebanyak 30 orang  



29 
 

2) Cara pengambilan kasus kontrol : Data diambil secara langsung dari rekam 

medik rumah sakit sesuai kriteria inklusi dan ekslusi, untuk bayi tidak 

asfiksia 30 orang 

C. Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas 

a. Faktor antepartum 

1) Trauma ibu 

2) Hipotensi 

3) Ketuban pecah dini 

b. Faktor Intrapartum 

1) Solusio plasenta 

2) Prolap talipusat 

3) Diabetes ibu 

4) IUGR 

5) Pre eklamsi 

6) Kehamilan ganda 

7) Partus lama 

c. Faktor penolong persalinan (bidan) 

1) Pengetahuan 

2) Masa kerja 

3) Status bidan : tetap dan tidak tetap 

2. Variabel terikat 

  Bayi Asfiksi pada menit ke-5 
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D. Definisi Operasional 

Table 4.2 Definisi Operasional 

No 
Variable 

Definisi 
Operasional 

    Kategorian Cara pengukuran Skala 

1. 

         

 

Pada penelitian 
ini 
a. Asfiksia 
b. Tak 

asfiksia 

Bayi  tak dapat bernafas 
spontan dan teratur, 
beberapa saat setelah 
lahir. Diagnosis: skor 
APGAR (AS pada menit 
1), kemudian diresusitasi 
lanjut sampai menit ke-5  
Hasil :  
-  tak berhasil       tetap 
asfiksia: kasus 
- berhasil       tak asfiksia : 
kontrol 

0. Asfiksia  
1. Tidak asfiksia 
 
 
 

. 

Wawancara 
Observasi 
Rekam medik 
 
 
 
 

Nominal 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
.  
 
        
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faktor risiko 
antepartum 
 
 
 
 
 
a. Hipotensi 
 
 
b. Trauma 
 
 
c. Ketuban 

pecah dini 
 
 
Faktor risiko 
Intrapartum 

 
 

 
 
a. Solusio 

plasenta 
 

b. Prolap 
talipusat 

 
c. Diabetes 

mellitus 
 

Faktor risiko ibu sebelum 
persalinan, yang 
berpengaruh terhadap 
kejadian asfiksia antara 
lain: 
Trauma, hipotensi, KPD 
 
Penurunan tekanan darah 
saat persalinan 
 
Cidera pada kehamilan 
 
 
Ketuban pecah sebelum 
persalinan (18 jam 
sebelum persalinan) 
 
Faktor risiko ibu saat 
persalinan, yang 
berpengaruh terha dap 
kejadian asfiksia.   
meliputi: 
 
Telepasnya plasenta 
sebelum bayi lahir 
 
Lepasnya talipusat 
sebelum plasenta lahir 
 
Peningkatan kadar gula 
darah 
 

 
 
 
 
 
 
 

0. Ya 
1. Tidak 

 
0. Ya 
1. Tidak 
 
0. Ya 
1. Tidak 
 
 
 
 
 
 

 
 
0. Ya 
1. Tidak 

 
0. Ya 
1. Tidak 

 
0. Ya 
1. Tidak 

 

 
 
 

 
 
   
  
Wawancara       
Rekam medik 
      
Wawancara 
 Rekam medik 
 
Wawancara    
Rekam medik 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wawancara 
 Rekam medik 
 
Wawancara 
Rekam medic 
 
Wawancara 
Rekam medik 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
Nominal 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
Nominal 
 
 
Nominal 
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4. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. IUGR 
 
 
 

e. Preeklamsi 
 
 

f. Kehamilan 
ganda  

 
g. Partus lama  
 
 
 
Faktor 
penolong 
persalinan 
 
a. Pengetahu 

an  
 
 

 
b. Masa kerja 

 
 
 

c. Status kerja 
bidan 

Janin yang mengalami 
pertumbuhan yg 
terhambat  
 
Kumpulan gejala :  
peningkatan tekanan 
darah,  protein  uria 
 
Suatu kehamilan dengan 
dua janin/ lebih 
 
Persalinan yang 
berlangsung lebih dari 12 
jam 
 
Bidan yang memberikan 
pertolongan persalinan dan 
penanganan BBL, meliputi: 
 
Hasil “tahu”  tentang  
pelayanan obstetri 
neonatologi dengan 
asfiksia 
 
Lama waktu 
melaksanakan tugas 
 
 
Bidan sebagai tenaga 
tetap atau tidak tetap   

0. Ya 
1. Tidak  

 
 

0. Ya 
1. Tidak 

 
0. Ya 
1. Tidak  

 
 

0. Ya 
1. Tidak  

 
 
 
 
 
 

0. Kurang 
(menjawab 
benar≤20) 

1. Baik (menjawab 
benar>20) 

 
          0.    ≤ 5th 

    1.   > 5th 
 
0.  tidak tetap 
1. tetap 

Wawancara 
Rekam medik 

 
 
Wawancara 
Rekam medik 
 
Wawancara 
Rekam medik 

 
 
Wawancara 
Rekam medik 
 
 
 
 
 
 
   Kuesioner 
   Wawancara 

 
 

 
 
Catatan 
Wawancara 
 
 Catatan 
Wawancara 

Nominal 
 
 
 
Nominal 
 
 
Nominal 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
Nominal 
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E. Alur Penelitian 
 

 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

 

 

  

Bagan 4.2 : Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

Populasi 

Populasi  studi 

Subjek penelitian 

Hasil 

Pengolahan data/ 
 analisis data 
 

Penyusunan 

laporan 

Bayi Asfiksia 
(AS <7 menit 1’) 

Asfiksia – 
AS<7menit 
ke-5’ 
(kontrol) 

Analisis 

Asfiksia + 
AS <7 menit 

ke-5’(kasus) 

Faktor Risiko 
1. Antepartum 
2. Intrapartum 
3. Penolong persalinan 
 

Penanganan resusitasi 

langkah awal 30’ 

Kriteria inklusi dan ekslusi 

Penanganan resusitasi 

lanjut menit ke-5’ 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data dan sumber data penelitian 

a. Data primer 

Data primer diperoleh dari hasil kuesioner, wawancara dengan petugas 

kesehatan dan observasi secara langsung meliputi : Kejadian asfiksia, faktor 

antepartum dan intra partum, pengetahuan, masa kerja dan status bidan (tenaga 

tetap, dan tidak tetap)  

b. Data sekunder 

Data sekunder meliputi data variabel yang diambil dari catatan medis meliputi : 

faktor antepartum dan intra partum, penolong persalinan dan status kerja bidan 

(tenaga tetap dan tidak tetap), serta kejadian asfiksia 

2. Instrumen penelitian  

Alat pengumpul data yang digunakan adalah kuesioner yang digunakan untuk 

melakukan wawancara terhadap penolong persalinan. Data – data yang 

berhubungan dengan kondisi medis selama persalinan sampai bayi lahir 

dikumpulkan dari rekam medis di Rumah sakit kardinah.  

 

G. Pengolahan dan Analisa Data 

1. Pengolahan data 

Tahap pengolahan data meliputi langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Editing 

Penyuntingan secara langsung dilakukan oleh peneliti terhadap kuesioner 

yang diisi. Tujuan dari editing ini adalah untuk memastikan bahwa data yang 
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diperoleh yaitu kuesionernya semua telah terisi, relevan dan dapat dibaca 

dengan baik.  

b. Coding 

Hasil jawaban setiap pertanyaan diberi kode sesuai dengan petunjuk coding. 

Pemberian kode dilakukan untuk menyederhanakan data yang diperoleh. 

Untuk jawaban yang berisiko = 0 dan bukan risiko = 1  

c. Tabulating 

Peneliti memasukkan data dalam master tabel dengan tujuan untuk 

mempermudah dalam analisa data. 

d. Entry 

Merupakan suatu proses pemasukan data kedalam komputer untuk 

selanjutnya dilakukan analisis. 

e. Cleaning 

Kegiatan pengecekan kembali data – data yang sudah di entry apakah ada 

kesalahan atau tidak 

2. Analisa data 

Analisa data dilakukan secara bertahap mulai dari analisis univariat, 

bivariat dan multivariat sebagai berikut : 34,35,36,37) 

a. Analisis Univariat 

Dari hasil penelitian dideskripsikan dalam bentuk tabel, grafik dan 

narasi, untuk mengetahui besarnya proporsi dari masing – masing variabel 

baik pada kelompok kasus maupun pada kelompok kontrol 
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b. Analisis Bivariat  

Tujuan dari analisa bivariat untuk melihat hubungan antara 2 variabel. 

Langkah – langkah analisis sebagai berikut: 

1) Melihat nilai odds ratio antara variabel antepartum dengan kejadian 

asfiksia 

2) Melihat nilai odds ratio antara variabel intrapartum dengan kejadian 

asfiksia 

3) Melihat nilai odds ratio antara variabel penolong persalinn bidan 

(pengetahuan, masa kerja dan status kerja bidan) dengan kejadian 

asfiksia menggunakan skor gabungan kedua variabel tersebut.      

Analisis bivariat dilakukan dengan uji chi square untuk mengetahui 

hubungan yang signifikan antara masing – masing variabel bebas dengan 

variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan penerimaan hipotesis 

penelitian berdasarkan tingkat signifikan (nilai P) adalah :  

1) Jika nilai p ≥ 0,05 maka hipotesis penelitian ditolak 

2) Jika nilai p < 0,05 maka hipotesis penelitian diterima 

Selanjutnya juga diperoleh nilai besar risiko (Risk Ratio/RR) paparan 

terhadap efek dengan menggunakan tabel 2x2 sebagai berikut: 

                   Paparan 

Penyakit 

Terpapar Tidak terpapar Total 

Kasus (+) A b a + b 

Kontrol (-) C d c + d 

Total a + c b + d a + b + c + d 
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Besar nilai RR ditentukan dengan rumus OR = 
�.�

�.�
 dengan Confident 

Interval  (CI) 95%. Hasil interprestasi nilai OR sebagai berikut: 

1) Bila OR > 1, CI 95% tidak mencakup nilai 1, menunjukkan bahwa 

faktor yang diteliti merupakan faktor risiko 

2) Bila OR > 1, CI 95% mencakup nilai 1, menunjukkan bahwa faktor 

yang diteliti bukan merupakan faktor risiko  

3) Bila OR < 1, CI 95% menunjukkan bahwa faktor yang diteliti 

merupakan faktor protektif   

c. Analisis Multivariat 

  Analisis multivariat digunakan untuk mengetahui pengaruh secara 

bersama – sama variabel variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji yang 

digunakan adalah uji regresi logistik ganda. Variabel bebas yang terpilih 

untuk masuk ke uji regresi logistik ganda adalah hasil dari analisis bivariat 

dengan nilai p < 0,25, selanjutnya variabel tersebut dianalisis secara bersama 

ke dalam persamaan regresi logistik ganda. Persamaan matematis 34): 

    1  

P =      1 + ��(������������⋯…….�����) 

Keterangan : 

 P  =  peluang terjadinya efek 

 e = bilangan natural (nilai e = 2, 7182818) 

 a = konstanta 

 b = koefisien regresi 
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 x = variabel bebas 

Pengambilan keputusan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat adalah: 

1) Jika nilai p ≥ 0,05 berarti secara statistik dinyatakan tidak signifikan (tidak 

terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat) 

2) Jika nilai p < 0,05 berarti secara statistik dinyatakan signifikan (terdapat 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat) 

 

H. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Tempat penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Kardinah Kota Tegal 

2. Waktu penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Juni s/d Agustus 2014, dengan subjek 

penelitian yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi 

 

 

 

 




