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ABSTRAK  
 

Latar belakang: Berdasarkan data 
rekam medik RSAB Muhammadiyah Tuban 
pada bulan Januari-Desember 2011 dari 586 
bayi sebanyak 26 bayi (4,43%) lahir dengan 
persalinan tindakan dan mengalami asfiksia. 
Tujuan: Tujuan penelitian ini menganalisis  
hubungan antara persalinan tindakan 
dengan kejadian asfiksia bayi baru lahir 
Metode: Jenis penelitian analitik cross 
sectiona, dengan populasi bayi baru lahir 
aterm di RSAB Muhammadiyah Tuban: 194 
bayi dengan sampel 131 bayi. Pengumpulan 
data menggunakan data sekunder pada 
bulan Juli-September 2012. Analisis data 
menggunakan uji chi-square dengan α: 0,05. 
Hasil: Sebagian besar 77 bayi (58,78%)  
lahir dengan persalinan tindakan dan 
sebagian besar 71 bayi (54,20%) mengalami 
asfiksia. Dari 77 bayi dengan persalinan 
tindakan, sebagian besar 50 (64,94%) 
mengalami asfiksia sedangkan dari 54 bayi 
yang lahir normal sebagian besar 33 
(61,11%) tidak mengalami asfiksia. Hasil uji 
chi-square χ

2
 hitung (7,65) > χ2 tabel 

(3,841), maka H0 ditolak, artinya ada 
hubungan antara persalinan tindakan 
dengan kejadian asfiksia bayi baru lahir di 
RSAB Muhammadiyah Tuban. Simpulan: 
Sebagian besar bayi lahir dengan persalinan 
tindakan, sebagian basar didapatkan bayi 
mengalamii asfiksia, dan ada hubungan 
antara persalinan tindakan dengan kejadian 
asfiksia bayi baru lahir di Ruang Neonatus 
RSAB Muhammadiyah Tuban. Saran: Bidan 
harus meningkatkan pengetahuan dan 
kemampuan dalam menangani proses 
persalinan sehingga dapat mencegah 
keterlambatan pengambilan keputusan dan 
rujukan serta selalu melakukan deteksi dini 
resiko tinggi kehamilan.  

 
Kata kunci: Persalinan tindakan, asfiksia, 

bayi baru lahir 
 

 

PENDAHULUAN 
 
Latar belakang 
 

Salah satu indikator untuk mengukur 
derajat kesehatan adalah Angka Kematian 
Bayi (AKB). Menurut perhitungan dari Badan 
Pusat Statistik (BPS) di Jawa Timur pada 
tahun 2010 diperoleh AKB sebesar 
28,4/1000 KH. Angka ini sudah jauh 
menurun dibandingkan tahun 2005 sebesar 
36,65/1000 KH. Adapun target AKB pada 
MDG’s 2010-2014 sebesar 24/1000 KH. 
(BPS Prov Jatim, 2011). Sedangkan pada 
kenyataannya setiap hari diseluruh dunia 
terdapat 10.800 bayi baru lahir meninggal 
dalam 4 minggu pertama setelah lahir 
sampai tujuh hari neonatus setiap menit. 
sebagian besar kematian tersebut terjadi di 
Negara berkembang termasuk Indonesia 
(WHO, 2004).  

Menurut data dari WHO (2010), pada 
Tahun 2008 di daerah Asia Tenggara, 54% 
kematian anak berumur di bawah 5 tahun 
adalah kematian bayi baru lahir. Dari jumlah 
tersebut, 28% disebabkan infeksi neonatus, 
26% disebabkan oleh berat bayi lahir rendah 
dan premature, 20% disebabkan asfiksia dan 
trauma lahir, 4% disebabkan anomali 
congenital, 3% disebabkan diare, 1% 
disebabkan tetanus dan sisanya oleh 
penyebab lain. Menurut data Survei 
Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 
tahun 2007 angka kematian bayi sebesar 34 
kematian/1000 kelahiran hidup. Angka 
kematian bayi ini sebanyak 47% meninggal 
pada masa neonatal, setiap lima menit 
terdapat satu neonatus yang meninggal. 
Salah satu penyebab terbesar kematian bayi 
baru lahir di Indonesia adalah asfiksia 
dengan presentase sebesar 27% (Depkes. 
RI, 2005).  

Menurut Data Tribulan Dinas Kesehatan 
Tuban Angka Kematian Bayi pada tahun 
2010 sebesar 121 bayi. Sedangkan pada 
tahun 2011 bulan Januari-Desember 
sebesar 116 bayi yang disebabkan BBLR, 
Asfiksia, Infeksi neonatal, kelainan bawaan.  

Asfiksia neonatorum adalah keadaan 
bayi yang tidak dapat bernafas spontan dan 
teratur, sehingga dapat menurunkan O2 dan 
makin meningkatkan CO2 yang 
menimbulkan akibat buruk dalam kehidupan 
lebih lanjut (Manuaba, 2010). 

Menurut Depkes RI (2005) faktor yang 
menyebabkan asfiksia neonatorum antara 
lain: faktor keadaan ibu, faktor keadaan bayi, 
faktor keadaan placenta, dan faktor keadaan 
persalinan. 

Diantara beberapa faktor tersebut, di 
RSAB Muhammadiyah Tuban keadaan 
persalinan diduga merupakan faktor paling 
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dominan penyebabkan afiksia. Berdasarkan 
Data Rekam Medik RSAB Muhammadiyah 
Tuban bulan Januari-Desember 2011, angka 
persalinan dengan tindakan cukup tinggi 
yaitu sebesar 405 dibandingkan dengan 
persalinan normal yang sebesar 354 (Rekam 
medik RSAB Muhammadiyah Tuban, 2011). 

Berdasarkan Data Rekam Medik di 
RSAB Muhammadiyah Tuban pada tahun 
2008 terdapat 6,12% kejadian asfiksia,  pada 
tahun 2009 terdapat 7,38% kejadian asfiksia, 
pada tahun 2010 terdapat 7,67%, pada 
tahun 2011 kejadian asfiksia meningkat 1 % 
yaitu 8,67% dari 586 bayi yang dirawat di 
RSAB Muhammadiyah Tuban. Sedangkan 
yang mengalami asfiksia  dengan persalinan 
tindakan  adalah sebanyak 26 bayi (4,43%) 
yang menyebabkan kematian terhadap 3 
bayi (11,53%) (Rekam medik RSAB 
Muhammadiyah Tuban, 2011). 
 
Rumusan Masalah 
 

Adakah hubungan antara persalinan 
tindakan dengan kejadian asfiksia bayi baru 
lahir di Ruang Neonatus RSAB 
Muhammadiyah Tuban? 
 
Tujuan  Penelitian 
 

1. Mengidentifikasi riwayat persalinan pada 
bayi baru lahir di Ruang Neonatus RSAB 
Muhammadiyah Tuban,  

2. Mengidentifikasi kejadian Asfiksia pada 
bayi baru lahir di Ruang Neonatus RSAB 
Muhammadiyah Tuban,  

3. Menganalisis hubungan antara 
Persalinan Tindakan Dengan Kejadian 
Asfiksia di Ruang Neonatus RSAB 
Muhammadiyah Tuban. 

 
METODE PENELITIAN 
 

Jenis penelitian ini adalah Survei analitik 
dengan desain cross sectional dimana 
dilakukan pengumpulan variabel dilakukan 
hanya satu kali dan pada satu saat dalam 
jangka waktu tertentu. Penelitian ini 
dilakukan di Ruang Neonatus RSAB 
Muhammadiyah Tuban pada Bulan 
September 2012-Februari 2013. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh bayi baru 
lahir aterm yang dirawat di Ruang Neonatus 
RSAB Muhammadiyah Tuban pada Bulan 
Juli-September 2012, sebanyak 194 bayi. 
Besar sampelnya sebanyak 131 bayi diambil 
dengan cara Simple Random Sampling. 

Variabel bebas dalam penelitian ini 
adalah persalinan tindakan. Variabel 
tergantung dalam penelitian ini adalah 
asfiksia. Penelitian ini menggunakan data  
sekunder . Uji statistik  menggunakan Chi-

Square dengan tingkat kemaknaan ( ) = 

0,05.  
 

HASIL PENELITIAN 
 
Umur  
 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Umur Ibu 
Melahirkan di Ruang Neonatus  
RSAB Muhammadiyah Tuban  

Bulan Juli-September 2012 
 

Umur (Tahun) Jumlah  Persen  

<20  
20-35 
>35 

15 

81 

35 

11,45 

61,83 

26,72 

Jumlah 131 100,00 

 
Tabel 1 menunjukkan sebagian besar ibu 

(61,83%) ibu berumur 20-35 tahun 
 

Paritas  

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Paritas Ibu 
Melahirkan di Ruang Neonatus  
RSAB Muhammadiyah Tuban  

Bulan Juli-September 2012 
 

Paritas Jumlah Persen 

Primigravida 

Multigravida 

Grandemultigravida 

67 
53 
11 

51,15 
40,46 
8,40 

Jumlah 131 100,00 

 
Tabel 2 menunjukkan sebagian besar 

ibu (51,15%) ibu berparitas primigravida. 
 
Penyulit Persalinan 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Penyulit 
Persalinan Ibu Melahirkan di Ruang 

Neonatus RSAB Muhammadiyah Tuban 
Bulan Juli-September 2012 

 

Penyulit Persalinan Jumlah Persen  

Kala II Lama 

Gagal Induksi 

KPD 

Letsu 

PEB 

Tidak tahan sakit 

Gemelly 

Riwayat SC 

APB 

38 

18 

17 

17 

11 

9 

8 

8 

3 

29,46 

13,95 

13,18 

13,18 

 8,53 

 6,98 

 6,20 

 6,20 

 2,33 

Jumlah 129 100,00 

 
Tabel 3 menunjukkan hampir 

setengah dari ibu mengalami penyulit 
persalinan berupa kala II lama. 
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Jenis Persalinan 

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Jenis 
Persalinan Bayi di Ruang Neonatus  

RSAB Muhammadiyah Tuban  
Bulan Juli-September 2012 

 

Jenis Persalinan Jumlah  Persen  

Normal 
Tindakan 

54 
77 

41,22 
58,78 

Jumlah 131 100,00 

 
Tabel 4 menunjukkan sebagian besar 

bayi (58,78%) lahir dengan persalinan 
tindakan. 
 
Kejadian Asfiksia 

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Kejadian 
Asfiksia pada Bayi di Ruang Neonatus  

RSAB Muhammadiyah Tuban  
Bulan Juli-September 2012 

 

Kejadian Asfiksia  Jumlah  Persen  

Asfiksia  
Tidak Asfiksia 

71 
60 

54,20 
45,80 

Jumlah 131 100 

 
Tabel 5 menunjukkan sebagian besar 

bayi (54,20%) lahir mengalami asfiksia.  
 

Hubungan Antara Jenis Persalinan 
Dengan Kejadian Asfiksia 

Tabel 6. Hubungan antara Jenis Persalinan 
Dengan Kejadian Asfiksia di Ruang 

Neonatus RSAB Muhammadiyah Tuban 
Bulan Juli-September 2012 

 

Jenis 
Persalinan 

Asfiksia  Jumlah  

Ya  Tidak  

f % f % f % 

Normal 
Tindakan 

21 
50 

38,89 
64,94 

33 
27 

61,11 
35,06 

54 
77 

100 
100 

Jumlah 71  60  131  

 
Tabel 6 menunjukkan sebagian besar 

bayi lahir dengan persalinan normal tidak 
mengalami asfiksia. Sebagian besar bayi 
lahir dengan persalinan tindakan mengalami 
asfiksia.  

Berdasarkan uji Chi-Square didapatkan 
χ² hitung = 7,65 sedangkan untuk χ² tabel, 
pada tingkat kemaknaan α = 0,05 (5%) dan 
dengan df = (r – 1) x (c – 1) atau df = 1, yaitu 
χ² tabel = 3,841. Sehingga berdasarkan 
perhitungan tersebut χ² hitung (7,65) ≥ χ² 
tabel (3,841), sehingga Ho ditolak dan H1 
diterima. Berarti ada hubungan antara 
persalinan tindakan dengan kejadian asfiksia 

bayi baru lahir di RSAB Muhammadiyah 
Tuban.  

 
PEMBAHASAN 
 
Persalinan Dengan Tindakan 

 
Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 

4 sebagian besar 77 (58,78%) bayi lahir 
dengan persalinan tindakan. Persalinan 
tindakan merupakan persalinan yang dibantu 
dengan tenaga dari luar, misalnya ekstrasi 
dengan forcep, ekstrasi vakum atau dengan 
seksio sesaria (Sastrawinata, 2004). 
Menurut Saifuddin (2010) indikasi persalinan 
tindakan diantaranya yaitu kala II lama, 
riwayat seksio sesaria, partus lama, gagal 
induksi, letak sungsang, gemelly.  

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 
pada Tabel 3 bahwa dari 131 ibu yang 
melahirkan di RSAB Muhammadiyah Tuban 
hampir setengahnya 38 (29,01%) mengalami 
penyulit persalinan berupa kala II lama, 
sebagian kecil 18 (13,74%) gagal induksi, 
KPD sebesar 17 (12,98%), Letak sungsang 
sebesar 17 (12,98%), PEB sebesar 11 
(8,40%), tidak tahan sakit sebesar 9 (6,87%), 
gemelly sebesar 8 (6,11%), riwayat SC 
sebesar 8 (6,11%), APB sebesar 3 (2,29%) 
dan penyakit penyerta sebesar 2 (1,53%).  

Usia ibu pada saat melahirkan dapat 
mempengaruhi terjadinya persalinan 
tindakan. Usia terlalu tua atau terlalu muda 
dapat memicu penyulit persalinan kala II 
lama, tidak tahan sakit. Berdasarkan hasil 
penelitian Tabel 1 hampir setengahnya 35 
(26,72%) ibu melahirkan berumur > 35 
tahun, hal ini dapat memicu terjadinya 
penyulit persalinan  kala II lama, gagal 
induksi dan lain-lain, dan sebagian kecil  15 
(11,45%) ibu yang melahirkan berumur < 20 
tahun, hal ini dapat memicu terjadinya 
penyulit persalinan tidak tahan sakit.  

Sedangkan Berdasarkan hasil penelitian 
Tabel 2 sebagian besar 67 (51,15%) ibu 
adalah primigravida. Primigravida dapat 
memicu timbulnya penyulit persalinan tidak 
tahan sakit, gagal induksi sedangkan pada 
grandemulti gravida 11 (8,40%) dapat 
memicu kala II lama karena lemahnya oto-
otot panggul untuk berkontraksi.  

Selain itu tingginya angka persalinan 
dengan tindakan di RSAB Muhammadiyah 
Tuban dikarenakan pasien yang berada di 
RSAB Muhammadiyah Tuban sebagian 
besar merupakan pasien rujukan yang sudah 
mengalami penyulit persalinan. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa penyulit persalinan 
merupakan faktor utama dilakukannya 
persalinan dengan tindakan. 
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Kejadian Asfiksia Bayi Baru Lahir 
 

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 
5 sebagian besar 77 (54,20%) bayi lahir 
mengalami asfiksia.  

Asfiksia terjadi karena selama persalinan, 
bayi terlalu lama didasar panggul sehingga 
pertukaran O2 tidak lancar dan dapat 
menyebabkan pernafasan terganggu. Sesuai 
dengan teori Mochtar (2002) pernafasan 
spontan bayi baru lahir tergantung pada 
kondisi janin pada masa kehamilan dan 
persalinan. Bila terdapat gangguan 
pertukaran gas atau pengangkutan 
O2 selama kehamilan atau persalinan akan 
terjadi asfiksia pada bayi baru lahir yang 
lebih berat. 

Tingginya angka kejadian asfiksia di 
RSAB Muhammadiyah Tuban dipengaruhi 
oleh adanya penyulit persalinan yang 
nantinya berujung pada persalinan dengan 
tindakan. Menurut Dep Kes (2005) asfiksia 
pada bayi disebabkan beberapa faktor, salah 
satunya adalah faktor persalinan yang 
meliputi persalinan lama, persalinan dengan 
tindakan (SC,VE,FE). Sedangkan persalinan 
dengan tindakan dipicu oleh adanya penyulit 
persalinan, sesuai dengan hasil penelitian 
pada Tabel 3 bahwa dari 131 ibu yang 
melahirkan di RSAB Muhammadiyah Tuban 
hampir setengahnya 38 (29,01%) mengalami 
penyulit persalinan berupa kala II lama yang 
menyebabkan terjadinya asfiksia pada bayi 
baru lahir.  

Pada penelitian ini banyak faktor yang 
mempengaruhi bayi mengalami asfiksia 
salah satunya faktor pada masa kehamilan 
dan persalinan. Pada masa kehamilan 
kemungkinan banyak ibu yang tidak 
memeriksakan kehamilannya sehingga tidak 
dapat dilakukan deteksi dini untuk mencegah 
terjadinya asfiksia pada bayi saat ibu 
melahirkan. Pada masa persalinan, 
persalinan dengan tindakan (SC,VE,FE) juga 
dapat mengakibatkan asfiksia pada bayi 
baru lahir. Oleh karena itu pemeriksaan yang 
rutin pada masa kehamilan sangat penting 
untuk dapat dilakukan deteksi secara dini 
adanya resiko kehamilan maupun 
persalinan. Sehingga komplikasi pada 
kehamilan maupun persalinan dapat 
dihindari.  

 
Hubungan Antara Persalinan Tindakan 
Dengan Kejadian Asfiksia 
 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 6 
didapatkan hasil analisa data yaitu ada 
hubungan antara persalinan tindakan 
dengan kejadian asfiksia bayi baru lahir di 
RSAB Muhammadiyah Tuban.  

Tingginya penyulit persalinan dapat 
berujung pada tingginya pula angka 
persalinan dengan tindakan. Sehingga dapat 
beresiko menimbulkan asfiksia pada bayi  
lahir. Bayi yang terlalu lama didasar panggul 
menyebabkan pertukaran O2 tidak lancar 
sehingga pernafasan terganggu dan dapat 
menyebabkan asfiksia. 

Akan tetapi pada penelitian ini 
didapatkan bahwa bayi yang lahir dengan 
persalinan tindakan tidak mengalami 
asfiksia. Hal ini disebabkan persalinan ini 
merupakan tindakan persalinan elektif yaitu 
persalinan dengan tindakan yang sudah 
direncanakan sebelum adanya penyulit 
persalinan. Misalnya penyulit persalinan 
berupa letak sungsang, plasenta previa, 
riwayat SC. Selain itu karena adanya deteksi 
secara dini tentang resiko persalinan, 
sehingga dapat meminimalisir terjadinya 
resiko persalinan.  

Bayi yang lahir dengan persalinan normal 
dapat pula mengalami asfiksia. Hal ini 
disebabkan adanya  penyulit persalinan akan 
tetapi bayi dapat dilahirkan dengan normal. 
Misalnya penyulit persalinan berupa kala II 
lama, letak sungsang, KPD, PEB.  

Berdasarkan hasil penelitian di RSAB 
Muhammadiyah Tuban,  bahwa tingginya 
angka kejadian asfiksia disebabkan oleh 
karena persalinan dengan penyulit yang 
berujung pada persalinan dengan tindakan. 

Peran bidan dalam menangani asfiksia 
bayi baru lahir adalah keterampilan langkah 
awal dan resusitasi untuk mencegah 
komplikasi pada bayi dengan asfiksia. Selain 
itu perlu dilakukannya deteksi dini khususnya 
asuhan antenatal atau saat hamil agar dapat 
diketahui kemungkinan akan terjadinya 
penyulit persalinan yang dapat 
menyebabkan asfiksia bayi baru lahir 
sehingga dapat dilakukan asuhan yang tepat 
saat benar-benar terjadi asfiksia bayi baru 
lahir. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
Simpulan  
 

Berdasarkan hasil penelitian , dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 1) Sebagian 
besar bayi lahir dengan persalinan tindakan, 
2) Sebagian besar bayi mengalami asfiksia,     
3) Ada hubungan antara persalinan tindakan 
dengan kejadian asfiksia bayi baru lahir di 
RSAB Muhammadiyah Tuban.  

Sehingga disarankan: 1) Bagi tempat 
penelitian diharapkan senantiasa dapat 
meningkatkan kualitas pelayanan 
semaksimal mungkin baik dari segi 
kamampuan petugas, kecepatan dan 
ketepatan dalam penanganan persalinan, 
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asfikisa, sehingga dapat menurunkan angka 
kematian bayi baru lahir yang disebabkan 
asfiksia, 2) Bagi profesi bidan diharapkan 
bidan senantiasa melakukan  deteksi dini 
resiko tinggi kehamilan dengan melibatkan 
suami dan keluarga. Selain itu, bidan harus 
selalu meningkatkan pengetahuan dan 
kemampuan dalam menangani proses 
persalinan sehingga dapat mencegah 
terjadinya keterlambatan dalam pengambilan 
keputusan dan rujukan, 3) Bagi penelitian 
selanjutnya hasil ini dapat digunakan 
sebagai bahan pertimbangan untuk 
mengembangkan penelitian selanjutnya 
dengan meneliti faktor-faktor lain yang 
menyebabkan terjadinya asfiksia bayi baru 
lahir. 
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