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Kesehatan ibu dan anak perlu mendapatkan perhatian karena ibu mengalami kehamilan dan 
persalinan yang mempunyai risiko terjadinya kematian.  

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kematian ibu tidak terlepas dari determinan-
determinan/hal-hal yang melatarbelakangi dan menjadi penyebaba langsung serta tidak langsung 
dari kematian ibu antara lain determinan dekat (kejadian kehamilan, komlikasi kehamialnd 
antara persalinan), determinan langsung (akses terhadap pelayanan kesehatan, perilaku 
kesehatan) dan determinan tidak langsung (status wanita dalam keluarga). Dengan adanya 
determinan tersebut penulis mengadakan penelitian tentang beberapa faktor yang 
melatarbelakngi komplikasi persalinan ibu di puskesmas Kragan II Kabupaten Rembang tahun 
2000.  

Tujuan penelitian ini diantranya adalah apakah ada hubungan dan besar risiko dari umur ibu, 
penolong persalinan, pemeriksaan kehamilan, riwayat persalinan, jumlahparitas dan urutan 
kehamilan (variabel bebas) dengan komplikasi persaliann (variabel terikat) di Wilaylah kerja 
puskesmas Kragan II Kabupaten Rembang dan apakan ada hubungan secar bersama-sama dari 
variabel bebas tersebut terhadap variabel terikat di Wilayah kerja puskesmas Kragan II 
Kabupaten Rembang.  

Keg penelitian dilakukan pada 78 responden yaitu ibu yang melahirakn pada bulan januari 2000 
s/d September 2000 dan bertempat tinggal di Wilayah kerja puskesmas Kragan II. Penelitian ini 
merupakan survei explanatory dengan pendekatan kasus kontrol. Kerangka konsep diadaptasi 
dari kerangak Mc Carthy dan Maine (1992).  

Analisis hubungan antara vairabel bebas dan variabel terikat adalah uji Chi Square, untuk 
mengetahui besar resiko digunakan perhitungan Odd rasio dan yang mengetahui hubungan 
secara bersama antara variabel bebas dan terikat digunakan uji Regressi Logistik Berganda.  

Hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji Chi Square dan perhitungan Odd ratio dengan taraf 
significant 5% diperoleh kesimpulan bahwa:  

Ada hubungan antara :  

1.Umur ibu dengan komplikasi persalinan dengan besar risiko 4 kali untuk umur risik tinggi.  

2.penolong persalinan dengan komplikasi persalinan dengan besar risiko 9 kali untuk penolong 
persalinan bukantengan kesehatan.  



3.pemeriksaan kehamilan dengan komplikasi persalinan dengan besar risiko 6 kali untuk yang 
tidak melakukan K4  

4.jumlah paritas ibu dengan komplikasi persalinan dengan besar risiko 3 kali untuk jumlah 
paritas lebih dari 4.  

5.urutan kehamilan dengan komplikasi persalinan dengan besar risiko 6 kali untuk urutan 
kehamilan pertama dan ke 4 atau lebih.  

6.dan pengaruh secara bersama-sama antara penolong persalinan dan urutan kehamlan terhadap 
komplikasi persalinan.  
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