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Pembimbing 

“IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN 

DENGAN  KEJADIAN PARTUS LAMA DI RS UMUM TELUK 

BINTUNI TAHUN 2021” 

ABSTRAK 

Latar belakang: Persalinan lama / Partus lama yaitu proses persalinan 

yang berlangsung > 24 jam. Menurut Word Health Orgaization (WHO) 

bahwa kejadian partus lama masih menjadi salah satu penyebab 

meningkatnya kematian ibu di dunia. Tercatat sebanyak 289 per 100.000 

kelahiran hidup terjadi kasus partus lama pada wanita di dunia. 

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan  Indonesia  (SDKI) 2007 

jumlah AKI pada persalinan lama/persalinan macet sebesar (9%). 

Tujuan: Untuk Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kejadian partus lama di RS Umum Teluk Bintuni. 

Metode: Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional 

analitik retrospektif. Populasi yang digunakan adalah semua ibu hamil 

yang memiliki faktor-faktor penyebab yang berhubungan dengan kejadian 

Partus Lama di RS umum Teluk Bintuni. 

Hasil : Hasil uji chi-Square dengan α 0,05 didapatkan faktor power 

p=0.003, Faktor Passage  p=0.024, Faktor Passanger p=0.006. 

Kesimpulan : Dari ketiga faktor antara faktor tenaga (power), faktor janin 

(passenger), faktor jalan lahir (passage)  dan dengan kejadian partus lama 
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di RS umum Teluk Bintuni didapatkan angka prevalensi terbanyak yaitu 

kejadian partus lama dan adanya kelaianan faktor jalan lahir (passage) dan 

faktor yang paling berpengaruh terhadap partus lama yaitu passanger. 

Kata Kunci: Partus Lama, Faktor power, Faktor passage, Faktor 

Passanger. 
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Advisor 

“IDENTIFICATION OF FACTORS RELATED TO THE 

INCIDENT OF LONG PARTUS AT BINTUNI GENERAL 

HOSPITAL IN 2021” 

ABSTRACT 

Background : Prolonged labor / prolonged labor is a labor process that 

lasts > 24 hours. According to the World Health Organization (WHO) that 

the incidence of prolonged labor is still one of the causes of increasing 

maternal mortality in the world. As many as 289 per 100,000 live births 

were recorded as cases of prolonged labor in women in the world. Based 

on the 2007 Indonesian Demographic and Health Survey (IDHS), the 

number of MMR in prolonged labor/labour was (9%).
 

Objective : To find out the factors associated with the incidence of 

prolonged labor at Teluk Bintuni General Hospital. 

Method : This study used a retrospective analytic observational study 

design. The population used is all pregnant women who have causal 

factors related to the incidence of prolonged labor at the Teluk Bintuni 

General Hospital. 

Result : Chi-Square test results with α 0.05 obtained power factor p = 

0.003, Passage factor p = 0.024, Passanger factor p = 0.006. 

Conclusion : Of the three factors, namely the power factor, the fetal factor 

(passenger), the birth canal factor (passage) and the incidence of prolonged 

labor at the Teluk Bintuni General Hospital, the highest prevalence rates 

were the incidence of prolonged labor and the presence of abnormalities in 

the birth canal factor (passage) and The most influential factor on 

prolonged labor is the passanger. 

Keywords : Old Partus, Power Factor, Passage Factor, Passanger Factor. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Persalinan merupakan suatu proses membuka dan menipisnya serviks 

(leher rahim) dan janin akan turun ke dalam jalan lahir sehingga akan diakhiri 

dengan proses pengeluaran bayi yang cukup bulan atau hampir cukup bulan atau 

hidup diluar kandungan diikuti dengan lahirnya plasenta dan selaput janin yang 

berasal dari tubuh ibu dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri) 
1
. 

Persalinan dikatakan normal apabila prosesnya terjadi di usia kehamilan setelah 

37 minggu tanpa disertai adaya penyulit. Persalinan mulai atau disebut inpartu, 

sejak uterus mengalami kontraksi dan terjadi perubahan pada serviks dirakhiri 

dengan keluarnya plasenta secara lengkap. Durasi yang diperlukan adalah 

maksimal 24 jam 
2
. 

Angka Kematian Ibu (AKI) didunia berdasarkan data yang diperoleh dari 

Word Health Orgaization (WHO) bahwa kejadian partus lama masih menjadi 

salah satu penyebab meningkatnya kematian ibu di dunia. Tercatat sebanyak 289 

per 100.000 kelahiran hidup terjadi kasus partus lama pada wanita di dunia 
5
. 

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan  Indonesia  (SDKI) 2007 jumlah 

AKI pada persalinan lama/persalinan macet sebesar (9%). 

Persalinan lama / Partus lama yaitu proses persalinan yang berlangsung > 

24 jam, tetapi jika tidak terdapat adanya kemajuan persalinan yang memadai maka 

situasi tersebut harus segera diketahui permasalahnnya dan diberikan penanganan 

selama kurun waktu 24 jam tersebut 
3
. Partus lama merupakan salah satu 
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penyebab dari kematian ibu dan bayi baru lahir, apabila tidak segera ditangani 

akan menyebabkan ibu maupun janin mengalami infeksi, habisnya tenaga 

sebelum bayi dilahirkan, dehidrasi, terkadang terjadi pendarahan postpartum yang 

menyebabkan kematian ibu, cedera pada janin, serta asfiksia yang dapat berisiko 

terjadinya kematian bayi 
4
.  

Faktor terjadinya  partus lama di bagi menjadi dua faktor yaitu faktor 

penyebab dan faktor resiko. Faktor penyebab yaitu power, passanger, dan 

passage. Power merupakan istilah yang menunjukkan tenaga atau kemampuan 

kontraksi uterus. Passanger merupakan istilah yang menunjukkan masalah pada 

janin. Passage merupakan istilah yang menunjukkan masalah pada jalan lahir, 

pintu atas panggul sempit dan adanya tumor 
1
. Sedangkan penyebab faktor resiko 

yaitu disproporsi sefalopelvik, malpresentasi dan malposisi, disfungsi uterus, 

primigraviditas, ketuban pecah dini, penggunaan analgesik dan anastesi 

berlebihan 
16

. 

Beberapa penelitian telah melaporkan beberapa faktor yang menjadi 

penyebab terjadinya partus lama. Penelitian Ritno (2016) melaporkan bahwa 

faktor passenger merupakan faktor yang paling berpengaruh 
6
. Hasil serupa 

didapatkan pada penelitian Amelia (2019) yang juga mendapati bahwa faktor 

passenger memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan faktor lainnya 
7
. 

Sementara itu, penelitian Qonitul (2019) melaporkan bahwa faktor power 

merupakan faktor yang lebih dominan 
8
. Hasil tersebut juga didukung oleh 

penelitian Riyanto (2017) yang melaporkan bahwa faktor power memiliki 

pengaruh yang lebih besar daripada faktor lainnya 
9
.  
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Islam memuliakan seorang perempuan yang melahirkan. Perjuangannya 

dalam menghadapi rasa sakit saat menjalani persalinan akan mendapatkan balasan 

kebaikan dan berbagai bantuan kemudahan dari Allah SWT melalui malaikat-

malaikat-Nya, sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Qur’an surat Maryam ayat 

23-25. Pada ayat tersebut dikisahkan bahwa saat Maryam menghadapi persalinan, 

Allah memberikan bantuan melalui malaikat Jibril dengan menyediakan tempat 

yang nyaman, minuman, serta makanan karena Maryam menghadapi rasa sakit 

yang luar biasa saat persalinan. 

 

 

Yang artinya: “Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya 

(bersandar) pada pangkal pohon kurma, dia (Maryam) berkata, "Wahai, betapa 

(baiknya) aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan 

dan dilupakan”. Maka dia (Jibril) berseru kepadanya dari tempat yang rendah, 

"Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak 

sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya 

(pohon) itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu”. 

Nabi SAW juga bersabda, “kesyahidan itu ada tujuh, selain gugur dalam 

perang, orang yang mati karena keracunan, tenggelam da lam air, terserang virus, 
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terkena lepra, terbakar api, tertimbun bangunan dan perempuan yang meninggal 

ka rena melahirkan." (HR Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Hibban). 

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa partus lama merupakan salah 

satu masalah kesehatan yang sangat penting untuk diperhatikan karena kondisi 

tersebut berisiko menyebabkan morbiditas dan mortalitas bagi ibu dan bayi. 

Beberapa penelitian sebelumnya telah melaporkan beberapa faktor yang 

menyebabkan terjadinya partus lama, tetapi menunjukkan hasil yang bervariasi 

dan kontradiktif. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian kembali untuk 

mengkonfirmasi hasil dari penelitian-penelitian tersebut. Hal inilah yang membuat 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, sekaligus menjadikannya penting 

untuk dilakukan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menetapkan rumusan masalah 

penelitian sebagai berikut: “Apakah faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kejadian  partus lama di RS Umum Teluk Bintuni?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian partus 

lama di RS Umum Teluk Bintuni. 
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2. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui hubungan antara faktor tenaga (power) dengan kejadian 

partus lama di RS Umum Teluk Bintuni 

2. Mengetahui hubungan antara faktor janin (passenger) dengan kejadian 

partus lama di RS Umum Teluk Bintuni 

3. Mengetahui hubungan antara faktor jalan lahir (passage) dengan 

kejadian partus lama di RS Umum Teluk Bintuni 

4. Mengetahui faktor yang paling berhubungan dengan kejadian partus 

lama di RS Umum Teluk Bintuni 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi klinisi, hasil penelitian ini dapat menjadi informasi mengenai faktor 

yang berhubungan dengan kejadian partus lama, sehingga klinisi dapat 

mempersiapkan kondisi tersebut apabila mendapati pasien yang memiliki 

faktor yang sesuai 

2. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi 

keilmuan, terutama dalam bidang ilmu obstetri, serta dapat menjadi 

landasan bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat permasalahan 

serupa dengan penelitian ini 

3. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi sarana untuk memperdalam 

keilmuan, terutama dalam bidang ilmu obstetri 



 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Partus Normal 

Persalinan adalah suatu kelompok kejadian yang terdiri dari kotraksi 

uterus, pembukaan dan penipisan serviks yang progresif, serta penurunan janin 

dari uterus, pada usia kehamilan minimal 24 minggu. Persalinan normal adalah 

ekspulsi spontan melalui jalan lahir, yang terdiri dari satu janin matur (37-42 

minggu), hidup, presentasi vertex, dan tanpa komplikasi ke janin atau ibu 
10

. 

1. Komposisi Persalinan 

Agar dapat terjadi persalinan normal, ada 3 hal yang kondisinya harus 

memenuhi syarat, yaitu passage (jalan lahir), power (kekuatan kontraksi), dan 

passenger (janin). 

1. Passage (Jalan Lahir) 

Dari uterus sampai keluar, janin harus melalui pintu atas panggul, 

midpelvis, pintu bawah panggul, vagina, dan vulva 
10

. 



27 

 

 

 

 

Gambar II.7. Pintu Atas Panggul (Proyeksi Anterior). Diameter 

anteroposterior 10 cm atau lebih. Diameter transversal < 13 cm 
10

 

 

Gambar II.8. Pintu Atas Panggul (Proyeksi Kranial). Diameter 

anteroposterior 10 cm atau lebih. Diameter transversal < 13 cm 
10

 

 

 

Gambar II.9. Midpelvis (Proyeksi Kranial). Diameter anteroposterior 

11 cm atau lebih. Diameter transversal 10 cm 
10
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Gambar II.10. Midpelvis (Proyeksi Posterokaudal). Diameter 

anteroposterior 11 cm atau lebih. Diameter transversal 10 cm 
10

 

 

Gambar II.11. Pintu Bawah Panggul (Proyeksi Posterokaudal). 

Diameter anteroposterior 11,5 cm. Diameter transversal 11 cm 
10

 

 

Gambar II.12. Skema Pintu Atas Panggul (plane of inlet) dan Pintu 

Bawah Panggul (plane of outlet) 
10
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2. Power (Kekuatan Kontraksi) 

Karena berbagai sebab, uterus akan berkontraksi selama kehamilan. 

Pada saat aterm, kontraksi ini memiliki beberapa ciri khusus yang 

kemudian dianggap sebagai tanda-tanda persalinan, yaitu: 

Tabel II.2. Perbedaan Kontraksi Sebagai Tanda Persalinan dengan 

Persalinan Palsu 
1
 

 Melahirkan Tidak Melahirkan 

(False Labour) 

Kontraksi  Regular Irregular 

Interval di antara 

kontraksi dan intensitas 

Meningkat progresif Durasi sebentar, 

tidak meningkat 

Perubahan cervix Mendatar dan 

berdilatasi 

Tidak berubah 

Membrane amnion Bulging - 

Respon terhadap 

analgesik 

Nyeri tidak 

berkurang 

Nyeri berkurang 

 

Karakteristik kontraksi uterus pada saat persalinan 
1
: 

1. Teratur, simetris 

2. Terdiri dari periode kontraksi dan relaksasi (tidak kontraksi terus 

menerus) 

3. Dominasi pada fundus 

4. Menimbulkan nyeri 

5. Membuka cervix 

Agar persalinan dapat terjadi, maka kontraksi tersebut harus 

adekuat, yaitu frekuensi 2-4 kali per 10 menit, intensitas 40-60 mmHg, dan 

durasi 60-90 detik. Selain adanya kontraksi, kemampuan hejan perut ibu 

juga harus adekuat (dipengaruhi kontraksi otot abdomen dan diafragma 
1
. 
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3. Passenger (Janin) 

Beberapa aspek yang berkaitan penting dengan persalinan adalah 
3
: 

Letak  : memanjang (normal), melintang, atau oblique 

Presentasi : kepala (normal), bokong, atau bahu 

Postur/sikap : fleksi (normal) atau ekstensi (defleksi) 

Posisi  : punggung kanan atau kiri 

2. Periode-Periode dalam Persalinan 

Penyebab wanita hamil kemudian merasa ingin bersalin masih belum 

diketahui. Namun ada beberapa faktor yang diperkirakan berhubungan dengan 

penyebab terjadinya persalinan, yaitu 
1
: 

1. Penurunan kadar progesterone 

2. Stimulasi oksitosin, prostaglandin, dan serotonin 

3. Kortisol yang dihasilkan oleh janin 

4. Membran-membran janin (chorion, amnion) 

5. Stimulasi reseptor simpatis 

Proses persalinan terdiri dari 4 periode yang disebut kala dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

1. Kala I 

Kala I merupakan kala persiapan persalinan. Kala I ditandai dengan 

adanya kontraksi uterus teratur dan adekuat, serta keluar lendir darah 

(blood 
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y show). Kala I dibagi lagi menjadi 2 fase, yaitu fase laten, yaitu 

saat 

 dimulainya fase I sampai bukaan cervix 3 cm (berlangsung sekitar 

8 jam) dan fase aktif, yaitu saat bukaan cervix 3 cm sampai 10 cm. Fase 

aktif terbagi lagi menjadi fase akselerasi 3-4 cm yang berlangsung sekitar 2 

jam, fase dilatasi maksimal 4-9 cm yang berlangsung sekitar 2 jam, dan 

fase deselerasi 9-10 cm yang berlangsung sekitar 2 jam. Durasi tersebut (14 

jam) adalah durasi total untuk primigravida, sedangkan untuk multigravida 

durasi totalnya hanya berlangsung selama sekitar 7 jam. Setelah cervix 

dilatasi 10 cm, amnion akan ruptur dan masuk ke kala II 
11

. 

2. Kala II 

Kala II adalah kala persalinan. Pada primigravida, kala II 

berlangsung sekitar 1,5 jam dan pada multigravida sekitar 30 menit. Selain 

cervix dilatasi maksimal, kala II ditandai dengan 
11

: 

1. Intensitas kontraksi uterus menjadi lebih kuat dan lebih dan 

intervalnya lebih singkat (2-3 menit sekali) 

2. Kepala janin masuk panggul karena tertekan oleh kontraksi uterus 

3. Tekanan kepala janin ke otot panggul menyebabkan ibu merasa 

ingin mengejan dan tekanan kepala janin ke rectum menyebabkan 

ibu merasa ingin defekasi  

4. Perineum menonjol, anus membuka 

5. Kepala janin tampak di vulva 
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3. Kala III dan Kala IV 

Setelah bayi lahir, maka masuk ke kala III. Kala III adalah kala 

persalinan plasenta. Kala III ditandai dengan uterus teraba keras dengan 

fundus di atas pusat karena berkontraksi untuk mengeluarkan plasenta. 

Pelepasan plasenta diketahui dengan maneuver kustner, strasmann, atau 

klein. Kala III akan terjadi sekitar 6-15 menit setelah bayi lahir. Setelah 

plasenta lahir, uterus segera kontraksi, sehingga pembuluh darah terjepit 

dan perdarahan akan berhenti. Kala III biasanya disertai dengan perdarahan 

(normalnya < 400 mL). Oleh karena itu, kala III akan diikuti oleh kala IV. 

Kala IV merupakan kala observasi paska persalinan dilakukan selama 1 

jam. Observasi yang dilakukan adalah observasi perdarahan dan observasi 

kontraksi uterus. Selain itu juga dilakukan perawatan luka pada vagina dan 

vulva 
11

. 

3. Gerakan Bayi Pada Persalinan Normal 

Gerakan bayi dalam proses bersalin disebut sebagai seven cardinal 

movement, yaitu 
1
: 

1. Engagement: proses kepala bayi melewati pintu atas panggul (PAP). 

Normalnya, kepala janin akan engage secara tegak lurus dengan PAP. 

Proses engage yang normal ini disebut sinklitismus 

2. Desensus: proses penurunan janin sampai ke pintu bawah panggul 

(desensus terjadi bersamaan dengan engagement dan fleksi) 

3. Fleksi: kepala janin fleksi (dagu janin menempel pada dada janin) 
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4. Putar paksi dalam: kepala janin berotasi karena adanya tahanan 

diafragma pelvis. Bila posisi janin punggung kiri, maka ubun-ubun 

kecil (UUK) berputar 90
o
 ke arah jam 12, sedangkan bila posisi janin 

punggung kanan, maka ubun-ubun kecil (UUK) berputar 135
o
 ke arah 

jam 12 atau 45
o
 ke arah jam 6 

5. Ekstensi: kepala janin berekstensi saat berada di pintu bawah panggul. 

Dibantu oleh dorongan dari daya hejan perut, bregma, dahi, muka, dan 

akhirnya dagu bayi keluar 

6. Putar paksi luar: setelah kepala janin keluar dari vulva, kepala janin 

akan berotasi kembali sesuai dengan posisi awal sebelum putar paksi 

dalam 

7. Ekspulsi: setelah putar paksi luar, terjadi kelahiran bahu dan akhirnya 

seluruh tubuh 

 

B. Partus Lama 

1. Definisi 

Partus lama merupakan proses persalinan yang berlangsung dalam 

waktu >24 jam pada primigravida, dan >18 jam pada multigravida. Apabila 

terdapat kemajuan persalinan yang berlangsung tidak baik selama periode itu, 

maka situasi tersebut diperlukan adanya pemeriksaan segera dan dalam waktu 

<24 jam harus diketahui dan diatasi permasalahan tersebut (Kaneko et al., 

2020). Pada umumnya, ketidaknormalan proses persalinan terjadi apabila 

ditemukan adanya permasalahan disproporsi antara bagian presentasi janin dan 
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jalan lahir. Partus lama juga dapat dipengaruhi oleh lambatnya kecepatan 

dilatasi serviks atau penurunan janin menuju jalan lahir. Lambatnya proses 

pembukaan serviks disebabkan oleh tidak adanya gerakan penurunan kepala 

janin untuk menekan serviks tersebut, sehingga pada saat yang sama akan 

menyebabkan terjadinya edema pada serviks. Hal tersebut akan mengakibatkan 

sulitnya proses dilatasi serviks, maka penanganan yang tepat dalam kejadian 

tersebut yaitu dilakukan tindakan sectio caesarea (SC) 
13

. 

2. Klasifikasi Partus Lama 

Partus lama terdiri dari beberapa kategori sebagai berikut 
14

: 

1. Fase Laten Memanjang 

Fase laten memanjang terjadi selama >20 jam pada ibu nulipara dan 

14 jam pada ibu multipara. Faktor yang mempengaruhi durasi dari fase 

laten di antaranya adalah memburuknya keadaan serviks seperti serviks 

yang menebal, tidak mengalami pendataran bahkan tidak membuka, serta 

persalinan palsu. Diagnosis dapat diketahui dengan mengetahui nilai 

pembukaan serviks yaitu tidak melebihi 4 cm setelah 8 jam inpartu dengan 

his yang teratur. 

2. Fase Aktif Memanjang 

Fase laten diawali dengan adanya kontraksi yang menyebabkan 

timbulnya rasa nyeri secara regular. Gangguan fase aktif terbagi menjadi 

dua yaitu protraction (berkepanjangan) dan arrest (macet/ tidak maju). 

Protraksi merupakan lambatnya kecepatan pembukaan dan penurunan <1,2 

cm/jam atau penurunan <1 cm/jam pada ibu nulipara. Di samping itu, pada 
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ibu multipara kecepatan pembukaan <1,5 cm/jam atau penurunan <2 

cm/jam. Arrest merupakan terhentinya secara total proses pembukaan atau 

penurunan yang ditandai dengan tidak adanya perubahan serviks selama 2 

jam (arrest of dilatation) dan kemacetan penurunan (arrest of descent) 

ditandai dengan tidak adanya penurunan janin dalam wakktu selama 1 jam 

15
. 

Fase aktif memanjang dapat diketahui dengan adaya tanda dan 

gejala yaitu pembukaan serviks lewat dari kanan garis waspada pada 

pemeriksaan partograf. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di 

antaranya adanya inertia uteri apabila frekwensi his <3 his/ 10 menit dan 

terjadi selama <40 detik, disproporsi sefalopelvic apabila pembukaan 

serviks dan turunnya bagian janin yang dipresentasi tidak maju namun his 

baik. Adanya obstruksi kepala diketahui dengan cara menilai pembukaan 

serviks dan turunnya bagian janin yang tidak maju dikarenakan kaput, 

moulase hebat, dan edema serviks. Selain itu, mal presentasi dan malposisi 

dapat diketahui presentasi selain dari vertex dan oksiput anterior 
16

. 

3. Kala II Memanjang 

Tahap kala II memanjang dimulai saat pembukaan serviks telah 

lengkap dan diakhiri dengan keluarnya janin. Pada nulipara kala II 

persalinan dibatasi dalam waktu 2 jam, sedangkan pada multipara dibatasi 

waktu 1 jam. Pada ibu dengan paritas tinggi dibutuhkan kontinuitas otot 

vagina dan perineum telah mengalami peregangan serta 2 atau 3 kali usaha 

untuk mengejan setelah pembukaan lengkap untuk mengeluarkan janin. 
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Namun di samping itu, ibu yang memiliki ukuran panggul yang sempit atau 

janin besar maka kala II akan melalui waktu yang lebih panjang. Kala II 

memanjang dapat diketahui apabila pembukaan serviks telah lengkap, 

adanya keinginan untuk mengedan, namun tidak ditemukan adanya 

kemajuan penurunan 
17

. 

3. Penyebab Partus Lama 

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya partus lama 

disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: 

1. Kelainan Tenaga (Power) 

Yang dimaksud kelainan tenaga di sini adalah kelainan kontraksi 

uterus. Karakteristik kontraksi uterus yang normal 
18

: 

1. Berawal dari salah satu sudut di fundus uteri, menjalar ke korpus 

2. Dominasi kekuatan di fundus, disertai relaksasi yang merata 

3. Pada awal kala I, biasanya kontraksi terjadi 1 kali tiap 10 menit 

dengan durasi 20-40 detik. Kemudian lama-kelamaan akan 

meningkat menjadi 2-4 kali tiap 10 menit dengan durasi 60-90 detik 

4. Pada kala II, biasanya kontraksi terjadi 4-5 kali tiap 10 menit 

dengan durasi 90 detik. Di antara kontraksi terdapat periode 

relaksasi 

Beberapa hal yang menyebabkan masalah persalinan berkaitan 

dengan kelainan tenaga 
18

: 
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1. Disfungsi uterus hipotonik (inersia uteri), yaitu kontraksi uterus 

yang tidak adekuat. Karakteristiknya: 

a. Tidak ada tonus basal (bagian bawah uterus) 

b. Kontraksi uterus memiliki pola yang tetap (tersinkronisasi 

dengan baik dari fundus menuju ke bawah) 

c. Tekanan yang ditimbulkan tidak cukup menyebabkan 

terjadinya dilatasi serviks 

2. Disfungsi uterus hipertonik, yaitu kontraksi uterus yang melebihi 

kekuatan kontraksi normal. Karakteristiknya: 

a. Tonus basal (bagian bawah uterus) meningkat 

b. Terjadi inkoordinasi kontraksi karena kontraksi di bagian 

corpus lebih kuat daripada di bagian fundus (asinkronisme) 

Faktor predisposisi: 

1. Primigravida 

2. Kelainan letak janin atau disproporsi fetopelvik 

3. Peregangan rahim yang berlebihan, misalnya pada kasus gemelli 

atau hidramnion 

2. Kelainan Jalan Lahir (Passage) 

Penegakkan diagnosis 
18

: 

1. Anamnesis dilakukan untuk mencari riwayat trauma pada panggul, 

riwayat persalinan sebelumnya, dan riwayat penyakit lain yang 

mungkin berhubungan 
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2. Pemeriksaan tegaknya tulang punggung (kifosis, scoliosis, dll) 

3. Ditemukan kontraksi uterus yang adekuat, tetapi persalinan 

berlangsung lama atau bahkan tidak maju 

Jenis kelainan: 

1. Pintu atas panggul sempit: konjugata vera < 10 cm atau diameter 

transversa < 12 cm (normalnya konjugata vera adalah 10,5 cm dan 

diameter transversa 13 cm) 

2. Pintu tengah panggul sempit: jarak antara dua spina ischiadica + 

diameter sagitalis posterior < 13,5 cm atau jarak antara dua spina 

ischiadica saja < 8 cm (normalnya jarak antara dua spina ischiadica 

adalah 10 cm) 

3. Pintu bawah panggul sempit: arkus pubis < 90
o
 

3. Kelainan Janin (Passanger) 

Beberapa hal yang menyebabkan masalah pada persalinan berkaitan 

dengan janin dan tali pusat 
18

: 

1. Kelainan letak, presentasi, dan posisi janin: 

a. Posisi Oksipitalis Posterior Persisten (POPP): kepala janin 

turun ke dasar panggul dengan posisi oksiput di bagian 

posterior dan tidak mengalami rotasi ke anterior (normalnya, 

oksiput di posterior akan mengalami rotasi ke arah anterior 

saat putar paksi dalam) 
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b. Malpresentasi kepala (puncak, muka, dahi, wajah): kepala 

janin mengalami defleksi (ekstensi) saat melewati rongga 

panggul (normalnya kepala janin mengalami fleksi). 

Kondisi ini menyebabkan presentasi bayi menjadi bukan 

occipitalis 

c. Malpresentasi ganda : bila ekstremitas prolaps disamping 

bagian terendah janin. Kondisi ini bisa dikoreksi dengan 

knee chest position, lalu bagian yang prolapse didorong 

d. Letak sungsang: bila bokong merupakan bagian terendah 

janin. Terdiri dari 3 jenis yaitu:  

i. Complete breech (bokong sempurna) 

ii. Frank breech (bokong murni) 

iii. Footling atau incomplete breech (presentasi kaki) 

e. Letak lintang 

2. Kelainan bentuk janin: 

a. Makrosomia 

b. Hidrosefalus 

c. Kelainan Bentuk lain 

d. Prolapsus tali pusat 

4. Faktor Risiko Partus Lama 

Partus lama dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko 
16

, di antaranya 

adalah: 
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1. Disproporsi Sefalopelvik 

Disproporsi sefalopelvik adalah kondisi kepala bayi memiliki 

ukuran yang lebih besar dari pelvis, hal tersebut berisiko janin mengalami 

kesulitan saat melewati pelvis. Disproporsi sefalopelvik juga terjadi 

disebabkan oleh beberapa hal antara lain pelvis sempit dengan ukuran 

kepala janin yang normal, pelvis normal dengan ukuran janin besar, serta 

kombinasi antara ukuran janin besar dan pelvis sempit. 

2. Malpresentasi dan Malposisi 

Malpresentasi yaitu bagian terendah dari janin yang berada 

disegmen bawah rahim bukan dari belakang kepala. Malposisi yaitu 

penunjuk (presenting part) yang letaknya tidak berada di anterior. Pada 

keadaan normal, presentasi janin yaitu belakang kepala dengan penunjuk 

ubun-ubun kecil dalam posisi transversal ketika masuk PAP dan posisi 

anterior setelah melewati PAP dengan presentasi tersebut. Letak kepala 

janin akan memasuki panggul dalam ukuran terkecilnya. 

3. Disfungsi Uterus 

Disfungsi uterus yaitu terdiri dari kerja uterus yang tidak 

terkoordinasi, inersia uteri, serta ketidakmampuan dilatasi serviks yang 

menyebabkan partus lama dan kemajuan persalinan terhenti dalam jangka 

waktu yang lama. 
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4. Primigraviditas 

Pada primigravida lama sebagian besar fase laten yaitu 8 jam 

dengan batas normal setelah di atas 20 jam. Di samping itu, fase aktif pada 

primigravida >12 jam adalah keadaan abnormal. Kecepatan dilatasi serviks 

yang <1,2 cm/ jam menunjukkan adanya abnormalitas dan diperlukan 

adanya kewaspadaan dokter yang akan menolong persalinan tersebut. 

5. Ketuban Pecah Dini 

Ketuban pecah dini yaitu menggambarkan kantong ketuban yang 

telah pecah pada saat serviks masih keras dan tertutup, hal tersebut akan 

terjadi periode laten yang lama dikarenakan ukuran Pintu Atas Panggul 

(PAP) yang kecil sehingga akan berpegaruh pada pembukaan serviks yang 

melambat dan menyebabkan terjadinya disfungsi uterus. 

6. Penggunaan Analgesik dan Anastesi Berlebihan 

Penggunaan analgesik epidural secara berlebihan berisiko akan 

mengurangi reflex keinginan ibu untuk mengejan. Pada saat memasuki fase 

laten keadaan portio masih dalam ukuran yang tebal dengan pembukaan <4 

cm, hal ini menyebabkan portio akan semakin lama untuk menipis 

sehingga pembukaan serviks akan menjadi lebih lamban. 

5. Patofisiologi Partus Lama 

Partus lama dapat terjadi karena adanya abnormalitas dari  beberapa faktor  

yaitu power, passenger, dan passage.  
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Pada abnormalitas kekuatan kontraksi, frekuensi dari kontraksi uterus  

mungkin  sudah  cukup,  namun  intensitas  kontraksi  yang  belum adekuat. 

Adanya gangguan atau disrupsi komunikasi antara segmen uterus yang 

berdekatan juga dapat menyebabkan abnormalitas pada power, dimana  hal  ini  

bisa  disebabkan  karena  adanya  bekas  luka  operasi  pada bagian uterus atau 

karena adanya fibroid. Kekuatan kontraksi uterus dapat dihitung  menggunakan  

intra-uterine  pressure  catheter.  Dimana  alat  ini mengukur dan mengkalkulasi 

kontraktilitas uterus per kontraksi dan dilaporkan menggunakan Montevideo 

units (MVUs). Kontraksi uterus dapat  dikatakan  adekuat  bila  kekuatan  

melebihi  200  MVUs  selama  10 menit periode kontraksi
23

. 

Ukuran janin yang besar seperti pada makrosomia serta  

malpresentasi janin juga dapat menyebabkan terjadinya partus lama. Pada 

panggul normal, janin dengan berat badan kurang dari 4500 gram pada  

umumnya tidak menimbulkan kesukaran persalinan. Kesukaran dapat  

terjadi karena kepala yang besar atau kepala yang lebih keras (pada post  

maturitas) tidak dapat memasuki pintu atas panggul, atau karena bahu  

yang lebar sulit melalui rongga panggul. Pada janin besar, faktor  

keturunan memegang peranan penting selain janin besar juga dijumpai  

pada wanita hamil dengan diabetes melitus, pada post maturitas dan pada  

grande multipara. Sedangkan abmormalitas dari jalan lahir seperti ukuran 

panggul yang kecil atau sempit untuk dilalui bayi pada persalinan juga dapat  

menyebabkan partus lama
24. 
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6. Dampak Partus Lama 

Beberapa dampak dari terjadinya partum lama pada ibu dan janin antara lain 
19

: 

1. Ruptur Uteri 

Apabila terjadi pecahnya membran amnion dan keluarnya cairan 

amnionr, maka akan menyebabkan janin akan terdorong menuju segmen 

bawah rahim melalui kontraksi. Jika kontraksi tersebut berlanjut akan 

menyebabkan segmen bawah rahim mengalami perenggangan sehingga 

akan mengalami penipisan dan akan lebih mudah ruptur. Ruptur uteri 

sebagian besar terjadi pada multipara terutama pada keadaan uterus telah 

melemah diakibatkan jaringan parut atau riwayat secsio secarea. 

2. Pembentukan Fistula 

Apabila kepala janin terhambat dalam waktu yang cukup lama 

dalam pelvis, maka sebagian dari kandung kemih, serviks, vagina dan 

rectum akan terperangkap di antara kepala janin dan tulang–tulang pelvis 

akibatnya janin akan mengalami tekanan yang berlebihan. Keadaan 

tersebut menyebabkan terjadinya kerusakan sirkulasi oksigenasi pada 

jaringan tersebut sehingga tidak adekuat, akibatnya terjadi nekrosis dalam 

waktu beberapa hari yang akan menyebabkan timbulnya fistula. Fistula 

dapat berbentuk vesiko-vaginal yang berada di antara kandung kemih dan 

vagina, vesiko–servikal yang berada di antara kandung kemih dan serviks, 

serta rekto–vaginal yang berada di antara rektum dan vagina. Timbulnya 

fistula tersebut dapat menyebabkan terjadinya kebocoran urin atau veses 

dalam vagina. 
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3. Sepsis Puerperalis 

Infeksi merupakan suatu kegawatan yang serius bagi ibu dan bayi 

pada kasus persalinan lama yang disebabkan oleh selaput ketuban pecah 

dini. 

4. Cedera otot-otot dasar panggul 

Saat proses kelahiran bayi, dasar panggul mendapat tekanan secara 

langsung dari kepala janin dan tekanan kebawah akibat dari upaya 

mengejan ibu. Kejadian ini akan menyebabkan terjadinya perenggangan 

dan pelebaran dasar panggul sehingga terjadi perubahan fungsional dan 

anatomi dari otot saraf dan jaringan ikat yang akan menyebabkan 

inkontinensia urin dan prolaps organ panggul. 

5. Kaput Suksedaneum 

Ibu yang memiliki panggul sempit saat menjalani persalinan sering 

terjadi kaput suksedaneum yang berukuran besar di bagian bawah janin. 

Kaput tersebut dapat berukuran besar dan menyebabkan terjadinya 

kesalahan diagnostik yang serius. 

6. Molase Kepala Janin 

Molase kepala janin disebabkan oleh tekanan his yang kuat, 

lempeng tulang tengkorak yang saling tumpang tindih satu sama lain di 

sutura besar. Pada batas median tulang parietal yang berkontak dengan 

promontorium secara tumpang tindih dengan antar tulang lainnya. 
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7. Kematian Janin 

Apabila terjadi persalinan lama berlangsung dalam waktu yang 

lebih lama maka akan menyebabkan terjadinya kematian janin yang 

diakibatkan oleh tekanan secara berlebihan pada plasenta dan korda 

umbilicus. Kematian janin tersebut akan melunak akibat terjadinya 

pembusukan sehingga menyebabkan terjadinya Koagulasi Intravaskuler 

Diseminata (KID), hal tersebut menyebabkan terjadinya perdarahan, syok, 

serta kematian pada maternal. 

7. Penanganan Partus Lama 

Penanganan dalam menghadapi persalinan lama yang disebabkan 

oleh faktor apapun, diperlukan pengawasan keadaan ibu yang dimonitor 

secara berkala. Adapun tanda-tanda vital yang perlu dimonitor meliputi 

tekanan darah yang diukur setiap empat jam, dapat dilakukan lebih sering 

jika terdapat gejala preeklampsia. Denyut jantung janin dimonitor setiap 

1/2 jam dalam kala I dan lebih sering dalam kala II. Pada keadaan partus 

lama sering terjadi dehidrasi dan asidosis yang diperlukan adanya 

pemantauan secara signifikan. Partu lama selalu ada kemungkinan untuk 

dilakukan tindakan narcosis, sehingga Ibu diperlukan untuk diberikan 

asupan nutrisi dalam bentuk cairan 
14

. 

Pada ibu yang mengalami dehidrasi diperlukan pemberian infuse 

larutan glukosa 5% dan larutan NaCl isotonik secara intra vena (IV). 

Pemberian Petidin 50 mg secara terjadwal dan pemberian Morfin 10 mg 

pada permulaan kala I, untuk mengurangi rasa nyeri pada Ibu. Apabila 
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terjadi Ketuban Pecah Dini (KPD) maka persalinan sebaiknya tidak boleh 

ditunda dalam waktu yang cukup lama untuk mengurangi bahaya dari 

proses infeksi. Di samping itu, dalam waktu 24 jam setelah terjadi KPD 

dapat diambil keputusan untuk dilakukan Sectio Caesarea (SC) dalam 

waktu yang singkat atau persalinan dapat dilangsungkan 
20

. 



 

 

C. Tinjauan Keislaman  

Manusia  adalah  makhluk  yang  memiliki keistimewaan  dibanding  dengan 

makhluk-makhluk lainnya karena manusia memiliki  kepribadian, penciptaan  

yang sempurna dan banyak potensi yang  dimilikinya, akal, keinginan, spiritual, 

perasaan dan emosi, semua ini terdapat dalam satu tubuh yang menakjubkan.  

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Faathir/ 35; 11 : 

 

Terjemahnya : 

Dan Allah menciptakan kamu dari tanah Kemudian dari air mani, Kemudian 

dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). dan tidak ada 

seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan 

dengan sepengetahuan-Nya. dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang 

yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah 

ditetapkan) dalam Kitab  (Lauh  mahfuzh). Sesungguhnya  yang demikian itu bagi 

Allah adalah mudah. 

Air mani yang terdapat dalam tempat  yang  kokoh  (rahim),  yaitu  sel sperma 

yang  telah  menyatu  dengan  sel  telur.  Sel sperma laki-laki dan  sel telur wanita 

sebelum terjadi pembuahan merupakan bukti kekuasaan Allah yang sangat 
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dahsyat. Bermula dari satu sel mikro yang besarnya tidak lebih dari seperjuta grak 

kemudian berkembang hingga menjadi sekitar 200 milyar sel
21

. 

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Al-Insaan; 2 berbunyi : 

 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang 

bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), 

karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat. 

Ayat di atas menjelaskan bagaimana proses awal penciptaan serta tujuannya, 

yakni dari sperma laki-laki dan indung telur wanita yang masing-masing memiliki 

46 kromosom. Keduanya memilki peranan yang sama dalam pembentukan benih 

yang masuk ke dalam rahim wanita. Yang tujuan Allah menciptakannya adalah 

hendak mengujinya dengan berbagai perintah dan larangan
21

. 

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ”Seseorang dari kamu 

ditempatkan penciptaannya di dalam perut ibunya dalam selama empat 

puluh hari, kemudian menjadi `alaqah selama itu pula (40 hari), kemudian 

menjadi mudhghah selama itu pula (40 hari); kemudian Allah mengutus 

seorang malaikat lalu diperintahkan empat kalimat (hal), dan dikatakan 

kepadanya: Tulislah amal, rizki dan ajalnya, serta celaka atau bahagia-
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(nya); kemudian ditiupkan ruh padanya.” (Hadits riwayat Imam al-

Bukhari dari `Abdullah). 

Dari proses ini persalinan lama terdiri dari dua cara yaitu pervaginam dan 

secsio sesarea. Maka dari itu lahirlah seorang bayi tanpa mengetahui sesuatupun 

Allah SWT berfirman dalam surah Q.S. An-nahl/ 16;78 : 

 

Terjemahnya : 

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan 

hati, agar kamu bersyukur. 

Proses ini adalah salah satu tahapan penyempurnaan dan pembentukan 

manusia berasal dari tanah. Kemudian Allah SWT jadikan saripati itu air mani 

(yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Allah 

jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Allah SWT jadikan segumpal 

daging, dan segumpal daging itu Allah jadikan tulang belulang, lalu tulang 

belulang itu dibungkus dengan daging, lalu Allah SWT jadikan dia makhluk yang 

(berbentuk) lain. Kemudian Allah memberikan cobaan kepada manusia salah satu 

di antaranya yaitu persalinan yang berlangsung lebih dari 24 jam (partus lama)
22

. 
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D. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan II.1. Kerangka Teori 

 

 

 

Partus 

PARTUS 

NORMAL 

Periode-Periode 

Persalinan 

a. Kala I 

b. Kala II 

c. Kala III dan Kala 

IV 

KOMPOSISI 

PERSALINAN 

a. Jalan Lahir 

(Passage) 

b. Kekuatan 

Kontraksi (power) 

c. Janin (Passenger) 

Gerakan Bayi Pada 

Persalinan Normal 

 

PARTUS 

LAMA 

Definisi 

Klasifikasi  

a. Fase Laten 

Memanjang 

b. Fase Aktif 

Memanjang 

c. Kala II 

Memanjang 

 

Penyebab   

a. Kelainan Tenaga 

b. Kelainan Janin 

c. Kelainan Jalan 

Lahir 

 

 

Faktor Resiko 

a. Dispoporsi Safalopelvik 

b. Malpresentasi dan 

Malposisi 

c. Disfungsi Uterus 

d. Primigraviditas 

e. Ketuban Pecah Dini 

f. Penggunaan Anastesi 

Berlebihan 

 

Patofisiologi 

 

Dampak 

a. Ruptur Uteri 

b. Pembentukan Fistula 

c. Sepsis Puerperalis 

d. Cedera Otot Panggul 

e. Kaput Suksedaneum 

f. Molase Kepala Janin 

g. Kematian Janin 

Penanganan Partus 

Lama 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

A.  Konsep Pemikiran 

 

Gambar III.13. Konsep Pemikiran 

 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Variabel independen (bebas) : power, passanger, passage 

Variabel dependen (terikat) : partus lama 
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2. Definisi Operasional 

1. Power 

Definisi: merupakan kelainan pada kemampuan kontraksi uterus 

saat persalinan yang ditunjukkan dengan adanya diagnosis 

disfungsi uterus hipototnik (inersia uteri) atau disfungsi uterus 

hipertonik 

Alat ukur: rekam medis 

Cara ukur: pencatatan langsung dari rekam medis 

Hasil ukur: 

a. Ada kelainan power 

b. Tidak ada kelainan power 

Skala ukur: nominal  

2. Passage 

Definisi: merupakan kelainan pada jalan lahir yang ditunjukkan 

dengan adanya diagnosis disproporsi kepala panggul atau tumor 

ginekologis 

Alat ukur: rekam medis 

Cara ukur: pencatatan langsung dari rekam medis 

Hasil ukur: 

a. Ada kelainan passage 

b. Tidak ada kelainan passage 

Skala ukur: nominal  
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3. Passanger 

Definisi: merupakan kelainan yang terkait dengan janin dan/atau 

tali pusat yang ditunjukkan dengan adanya diagnosis kelainan 

letak, presentasi, dan posisi, serta kelainan bentuk janin 

Alat ukur: rekam medis 

Cara ukur: pencatatan langsung dari rekam medis 

Hasil ukur: 

a. Ada kelainan passanger 

b. Tidak ada kelainan passanger 

Skala ukur: nominal  

4. Partus lama 

Definisi: proses persalinan yang berlangsung dalam waktu > 24 

jam pada primigravida, dan > 18 jam pada multigravida 

Alat ukur: rekam medis 

Cara ukur: pencatatan langsung dari rekam medis 

Hasil ukur: 

a. Partus lama 

b. Tidak partus lama 

Skala ukur: nominal  

C. Hipotesis 

1. Hipotesis Null (Ho) 

a. Faktor tenaga (power) tidak berhubungan dengan kejadian partus 

lama di RS Umum Teluk Bintuni  
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b. Faktor jalan lahir (passage) tidak berhubungan dengan kejadian 

partus lama di RS Umum Teluk Bintuni  

c. Faktor janin (passenger) tidak berhubungan dengan kejadian partus 

lama di RS Umum Teluk Bintuni  

2. Hipotesis Alternatif ( Ha) 

a. Faktor tenaga (power) berhubungan dengan kejadian partus lama di 

RS Umum Teluk Bintuni  

b. Faktor janin (passenger) berhubungan dengan kejadian partus lama 

di RS Umum Teluk Bintuni  

c. Faktor jalan lahir (passage) berhubungan dengan kejadian partus 

lama di RS Umum Teluk Bintuni 



 

 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah ibu bersalin di Rumah Sakit Umum Teluk 

Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. 

B. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik retrospektif. 

Observasional berarti peneliti tidak memberikan intervensi apapun kepada subjek 

penelitian. Analitik berarti penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi 

hubungan antar variable, tetapi hanya melakukan pengamatan. Retrospektif berarti 

seluruh data dalam penelitian ini dengan melihat kebelakang dengan 

menggunakan rekam medik sebagai sumber data penelitian.  

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Rumah Sakit Umum Teluk Bintuni, 

Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat pada bulan Oktober 2021 dan sampel yang 

digunakan yaitu data rekam medik dari bulan Januari – Agustus 2021 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi penelitian ini adalah seluruh ibu bersalin di Rumah Sakit 

Umum Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. 
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2. Sampel 

Sampel penelitian ini adalah ibu bersalin Rumah Sakit Umum Teluk 

Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat yang memenuhi kriteria inklusi 

dan eksklusi. 

E. Besar Sampel 

n1 = n2 =(
Z∝ √2𝑃𝑄+Z β√𝑃1𝑄1+𝑃2𝑄2

P1−P2 
)
2 

Keterangan: 

Zα : deviat baku alfa 

Zβ : deviat baku beta 

P2 : proporsi pada kelompok yang sudah diketahui nilainya (0,5) 

Q2 : 1 – P2 

P1 : proporsi pada kelompok yang lainnya merupakan judgement peneliti 

Q1 : 1 – P1 

P : proporsi total = (P1+P2)/2 

Q : 1 – P 

 

Maka , 

n1 = n2 =(
Z∝ √2𝑃𝑄+Z β√𝑃1𝑄1+𝑃2𝑄2

P1−P2 
)
2 

P1 – P2 = 0,2 

P1   = 0,2 + P2=  0,2 + 0,015 

P1   = 0,215 

Q1   = 1 – P1 = 1 – 0,215 = 0,785 
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Q2  = 1 – P2 = 1 – 0,015 = 0,985 

Q = 1 – P  = 1 – 0,115 = 0,885 

P =
𝑃1+𝑃2

2
 = 

0,215+0,015

2
=

0,23

2
= 0,115 

n1 = n2 =(
Z∝ √2𝑃𝑄+Z β√𝑃1𝑄1+𝑃2𝑄2

P1−P2 
)
2 

 =(
1.282 √2𝑋0,115𝑋0,885+0,842√0,215𝑋0,785+0,015𝑋0,985

0,215−0,015
)
2 

 =(
1.282√0,203+0,842√0,168+1

0,2
)
2 

 =(
1.282 x 0,450 +0,842√0,46

0,2
)
2 

 =(
1.282 x 0,692 +0,842√1,168

0,2
)
2 

 =(
0,887 +1.922

0,2
)
2 

 =(
2,809

0,2
)
2 

 =(14,045)2  
=197,26 = 197 

Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah populasi 

berdasarkan perhitungan di atas dengan jumlah populasi yang sebenarnya, 

besar sampel minimal akan dihitung ulang. Teknik sampling yang 

digunakan adalah simple random sampling yaitu pengambilan sampel 

dengan pengacakan sederhana, menyerupai undian.
 

F. Kriteria Inklusi dan Kriteria Eksklusi 

Kriteria inklusi: 

1. Aterm 

2. Memiliki catatan penyebab partus lama pada rekam medis 
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3. Perjalanan persalinan tercatat lengkap di partograph 

Kritera eksklusi: 

1. Meninggal saat persalinan 

2. Kala II dimulai tidak di Rumah Sakit Umum Teluk Bintuni 

G. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1.Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder  

dengan cara pencatatan langsung dari rekam medis atau database yang dimiliki 

oleh Rumah Sakit Umum Teluk Bintuni. 

2.Teknik Pengumpulan Data 

a. Menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi pada setiap sampel. 

b. Melihat buku register untuk mencari Nomor Rekam Medis yang 

sesuai dengan kriteria inklusi dan ekslusi 

c. Mencari status rekam medis ibu sesuai dengan daftar nomor rekam 

medis yang diperoleh.  

d. Diambil jumlah sampel yang diperlukan sesuai besar sampel telah 

ditetapkan. 

e. Memasukkan data ke dalam instrumen pengumpulan data yaitu 

berupa format pengumpul data. 

 



59 

 

 

 

H. Teknik Pengelolahan dan Analisis Data 

1. Pengelolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan komputer program 

Statistical Product and Service Solutions (SPSS). Sedangkan untuk penyajian data 

akan disusun dan disajikan dalam bentuk tabel dan dilengkapi dengan narasi 

sebagai penjelasan tabel. Dengan langkah-langkah yaitu data yang terkumpul 

kemudian di-coding, lalu di-entry, kemudian di-edit kedalam file computer dan 

setelah itu dilakukan cleaning data. 

2. Analisis Data 

1. Analisis Univariat  

Analisis ini bertujuan untuk mendiskripsikan variabel penelitian, 

sehingga dapat membantu analisis selanjutnya secara lebih mendalam. Selain 

itu, analisis secara deskriptif ini juga digunakan untuk mengetahui karakteristik 

subjek penelitian yang menjadi sampel penelitian. Data yang berskala numerik 

(rasio dan interval) akan dipresentasikan dalam bentuk tabel yang berisi data 

rerata, standar deviasi, median, dan rentang datanya. Sedangkan data yang 

berskala kategorik (nominal dan ordinal) akan dipresentasikan dalam bentuk 

tabel distribusi frekuensi dan persentase.  

2. Analisis Bivariat 

Analisis ini bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian. Data pada 

penelitian ini memiliki skala kategorik dan tidak berpasangan, sehingga 

metode uji yang akan digunakan adalah metode uji Chi Square.  Apabila syarat 

uji Chi Square tidak terpenuhi, yaitu terdapat lebih dari 20% sel yang 
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mempunyai expected count kurang dari lima, maka akan digunakan 

alternatifnya, yaitu uji Fisher. Hipotesis diterima apabila nilai p < 0,05. 

I. Alur Penelitian 

 

Gambar IV.8. Alur Penelitian 

J. Etika Penelitian 

Pada penelitian ini, penelitian menggunakan 2 etik penelitian, yaitu: 

1. Anonimity, maksudnya nama responden hanya diketahui oleh peneliti 

2. Confidentiality, yaitu data atau informasi yang didapat selama 

penelitian akan dijaga kerahasiaannya dan hanya peneliti yang dapat 

melihat data tersebut. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Karakteristik Populasi/Sampel Penelitian 

Penelitian ini berlangsung mulai dari tanggal 11 Oktober sampai 

11 Desember 2021 tentang Identifikasi Faktor-faktor yang Berhubungan 

Dengan Kejadian Partus Lama di RS Umum Teluk Bintuni Tahun 2021. 

Jumlah pasien Partus pada bulan januari sampai agustus tahun 2021 adalah 

197 orang. Adapun Subjek dalam penelitian ini adalah semua pasien yang 

mengalami Partus dan Partus Lama, juga telah memenuhi kriteria inklusi 

dan eksklusi sebagai sampel. Data diperoleh dari hasil ringkasan dari 

berkas rekam medis dengan mencari nomor rekam medik pasien dan 

mencari variabel Partus Lama, Power, Passage dan Passanger. Data yang 

diperoleh kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan 

tabulasi silang sesuai dengan tujuan penelitian dan disertai narasi sebagai 

penjelasan tabel. 

B. Analisis 

Penelitian ini dilakukan di RS Umum Teluk Bintuni. Beberapa 

variable yang diteliti dalam penelitian ini adalah identifikasi faktor-faktor 

yang berhubungan dengan kejadian partus lama di RS Umum Bintuni. 

Pengambilan data dilakukan dengan metode simple random sampling hingga 

didapatkan sampel minimal sebanyak 197 orang. 
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Adapun hasil penelitian disajikan dalam tabel yang disertai penjelasan 

sebagai berikut: 

1. Analisis Univariat 

A. Distribusi Sampel Menurut Partus Lama, Power, Passage dan 

Passanger.  

Variabel 

 

n % Total  

    n % 

Partus Lama 

Ya 139 70.6 197 100 

Tidak 58 29.4   

Power 

Ya 54 27.4 197 100 

Tidak 143 72.6   

Passage 

Ya 83 42.1   

Tidak 114 57.9 197 100 

Passanger 

Ya 12 6.1   

Tidak 185 93.9 197 100 

Jumlah 

 

197 100.0   

Tabel V.2. Distribusi Sampel Menurut Partus Lama, Power, Passage dan 

Passanger.  

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel V.2 diatas menunjukkan 

distribusi sampel di RS Umum Teluk Bintuni tahun 2021 dengan jumlah 

total 197 kasus. Sebanyak 139 kasus (70.6%) mengalami Partus Lama 

dan sebanyak 58 kasus (29.4%) tidak mengalami Partus Lama 
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Berdasarkan hasil penelitian pada tabel V.2 diatas menunjukkan 

distribusi sampel di RS Umum Teluk Bintuni tahun 2021 dengan jumlah 

total 197 kasus. Sebanyak 54 kasus (27.4%) mengalami kelainan Power 

dan sebanyak 143 kasus (72.6%) tidak mengalami kelainan Power. 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel V.2 diatas menunjukkan 

distribusi sampel di RS Umum Teluk Bintuni tahun 2021 dengan jumlah 

total 197 kasus. Sebanyak 83 kasus (42.1%) mengalami kelainan Passage 

dan sebanyak 114 kasus (57.9%) tidak mengalami kelainan Passage. 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel V.2 diatas menunjukkan 

distribusi sampel di RS Umum Teluk Bintuni tahun 2021 dengan jumlah 

total 197 kasus. Sebanyak 12 kasus (6.1%) mengalami kelainan 

Passanger dan sebanyak 185 kasus (93.9%) tidak mengalami kelainan 

Passanger. 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat digunakan untuk melihat hubungan antara variabel 

dependen dan independen. Dimana dalam penelitian ini kita akan membandingkan 

variable lndependen (terikat) yaitu kejadian partus lama dengan variabel 

independen (bebas) yaitu power, passage, dan juga passanger. 
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1. Hubungan antara Power dengan kejadian Partus Lama 

Tabel V.3. Hasil Analisis Uji Statistik Chi-Square Hubungan antara kejadian 

Power dengan Partus Lama 

Berdasarkan Tabel V.3 dapat dilihat bahwa yang mengalami kelainan power 

sebanyak 54 dan yang tidak mengalami kelainan power sebanyak 143.  Dari 54 

orang yang mengalami kelainan power, terdapat 46 orang (85.2%) ibu bersalin 

mengalami Partus Lama dan 8 orang (14.8%) yang tidak mengalami Partus Lama. 

Dari 143 orang yang tidak mengalami kelainan power sebanyak 93 orang (65.0%) 

ibu bersalin mengalami Partus Lama dan 50 orang (35.0%) yang tidak mengalami 

Partus Lama. 

 Hasil analisa menggunakan uji korelasi didapatkan nilai p = 0,010 yang 

menunjukkan hipotesis null ditolak dan hipotesis alternatif diterima maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara kelainan power dengan 

kejadian Partus Lama. 

 

Partus 
Jumlah 

Nilai 

p 
OR 

CI 95% 

Ya Tidak Low Up 

Power 

Ya 

n 46 8 54 

0.010 3.091 1.354 7.059 

% 85.2% 14.8% 100.0% 

Tidak 

n 93 50 143 

% 65.0% 35.0% 100.0% 

Total 
n 139 58 197     

% 70.6% 29.4% 100.0%     
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Untuk mengetahui besarnya resiko pada kejadian Partus Lama dengan 

kelainan power maka diketahui nilai OR= 3.091 (95% CI = 1.354-7.059) hal 

ini berarti kelainan power memiliki risiko 3 kali untuk terjadinya kejadian 

Partus Lama dibandingkan dengan yang tidak mengalami kelainan power. 

2. Hubungan antara Passage dengan kejadian Partus Lama 

Tabel V.4. Hasil Analisis Uji Statistik Chi-Square Hubungan antara kejadian 

Passage dengan Partus Lama 

Berdasarkan Tabel V.4 dapat dilihat bahwa yang mengalami kelainan 

passage sebanyak 83 dan yang tidak mengalami kelainan passage sebanyak 

114.  Dari 83 orang yang mengalami kelainan passage, terdapat 67 orang 

(80.7%) ibu bersalin mengalami Partus Lama dan 16 orang (19.3%) yang 

tidak mengalami Partus Lama. Dari 114 orang yang tidak mengalami 

kelainan passage sebanyak 72 orang (63.2%) ibu bersalin mengalami Partus 

Lama dan 42 orang (36.8%) yang tidak mengalami Partus Lama. 

Hasil analisa menggunakan uji korelasi didapatkan nilai p = 0,012 yang 

menunjukkan hipotesis null ditolak dan hipotesis alternatif diterima maka 

 

Partus 
Jumlah 

Nilai 

p 
OR 

CI 95% 

Ya Tidak Low Up 

Passage 

Ya 

n 
67 16 83 

0.012 2.443 1.256 4.759 

% 80.7% 19.3% 100.0% 

Tidak 

n 72 42 114 

% 
63.2% 36.8% 100.0% 

Total 
n 139 58 197     

% 70.6% 29.4% 100.0%     



66 

 

 

 

dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara kelainan passage 

dengan kejadian Partus Lama. 

Untuk mengetahui besarnya resiko pada kejadian Partus Lama dengan 

kelainan passage maka diketahui nilai OR= 2.443 (95% CI = 1.256-4.759) hal 

ini berarti kelainan passage memiliki risiko 2 kali untuk terjadinya kejadian 

Partus Lama dibandingkan dengan yang tidak mengalami kelainan passage. 

3. Hubungan antara Passanger dengan kejadian Partus Lama 

Tabel V.5. Hasil Analisis Uji Statistik Chi-Square Hubungan antara kejadian 

Passanger dengan Partus Lama 

Berdasarkan Tabel V.5 dapat dilihat bahwa yang mengalami kelainan 

passanger sebanyak 12 dan yang tidak mengalami kelainan passage sebanyak 185.  

Dari 12 orang yang mengalami kelainan passage, terdapat 8 orang (66.7%) ibu 

bersalin mengalami Partus Lama dan 4 orang (33.3%) yang tidak mengalami 

Partus Lama. Dari 185 orang yang tidak mengalami kelainan passage sebanyak 

131 orang (70.8%) ibu bersalin mengalami Partus Lama dan 54 orang (29.2%) 

yang tidak mengalami Partus Lama. 

 

Partus 
Jumlah 

Nilai 

p 
OR 

CI 95% 

Ya Tidak Low Up 

Passanger 

Ya 

n 
8 4 12 

0.751 0.824 0.238 2.853 

% 66.7% 33.3% 100.0% 

Tidak 

n 131 54 185 

% 
70.8% 29.2% 100.0% 

Total 
n 139 58 197     

% 70.6% 29.4% 100.0%     
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 Hasil analisa menggunakan uji korelasi didapatkan nilai p = 0,751 yang 

menunjukkan hipotesis null diterima dan hipotesis alternatif ditolak maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat hubungan antara kelainan passanger 

dengan kejadian Partus Lama. 

Untuk mengetahui besarnya resiko pada kejadian Partus Lama dengan 

kelainan passanger maka diketahui nilai OR= 0.824 (95% CI = 0.238-2.583) 

hal ini berarti kelainan passanger memiliki risiko 0 kali untuk terjadinya 

kejadian Partus Lama dibandingkan dengan yang tidak mengalami kelainan 

passanger. 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

A. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data yang telah 

dilakukan di RS Umum Teluk Bintuni khususnya di bagian data sekunder 

(rekam medik), maka berikut merupakan pembahasan tentang hasil penelitian 

yang didapatkan. 

Setelah dilakukan analisis pada data dan pengujian dengan menggunakan 

metode Retrospektif Analytic Study, untuk melihat besarnya faktor risiko 

antara variabel independen terhadap variabel dependen terhadap 197 sampel, 

139 kasus dan 58 kontrol di RS Umum Kabupaten Bintuni di dapatkan 

kejadian yang terkait power sebanyak 54 orang sedangkan berdasarkan 

passage didapatkan ada kelaianan passage sebanyak 83 untuk kejadian 

passanger didapatkan adanya kelainan sebanyak 12 orang.  

Hal tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya, seperti penelitian 

yang dilakukan oleh riyanto Penyebab terjadinya partus lama adalah multi 

kompleks dan bergantung pengawasan selagi hamil, pertolongan persalinan 

yang baik dan penatalaksanaannya, Tren mengenai kejadian partus lama 

terjadi peningkatan pada dua tahun berturut-turut dari hasil studi yang telah di 

teliti di Puskemas mampu PONED sekabupaten Lampung Timur 
25

 

Maka hasil tabulasi silang dibahas sebagai berikut: 
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1. Hubungan antara Power dengan kejadian Partus Lama 

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa ada hubungan antara power dengan 

kejadian Partus Lama dengan hasil uji statistik Chi-Square didapatkan p-

value 0.010 dan kelainan power memiliki risiko 3 kali terhadap kejadian 

Partus Lama. 

Hal ini sesuai dengan penelitian umu, dkk didaptkan hasil yang 

menunjukan bahwa dari 34 ibu bersalin dengan partus lama seluruh ibu 

bersalin mengalami kelainan tenaga sebanyak 34 (100%) ibu dan tidak 

satupun (0%) ibu yang tidak mengalami kelainan tenaga. Dari hasil penelitian 

menunjukan bahwa ibu bersalin dengan partus lama seluruh ibu bersalin 

mengalami kelainan tenaga dan tidak satupun ibu yang tidak mengalami 

kelainan tenaga. His yang tidak normal dalam kekuatan atau sifatnya 

menyebabkan kerintangan pada jalan lahir yang lazim terdapat pada setiap 

persalinan, tidak dapat diatasi sehingga persalinan mengalami hambatan atau 

kemacetan 
26

 

2. Hubungan antara Passage dengan kejadian Partus Lama 

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa ada hubungan antara passage 

dengan kejadian Partus Lama dengan hasil uji statistik Chi-Square didapatkan 

p-value 0.012 dan kelainan passage memiliki risiko 2 kali terhadap kejadian 

Partus Lama. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Evi yang mendapatkan Dari 16 ibu 

yang saat melahirkan kepala masih tinggi , terdapat 9 (56,2 %) dengan lama 

persalinan > 18 jam, sedangkan dari 71 ibu yang saat persalinan kepala sudah 
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masuk pintu bawah panggul (PBP), 45 (63,4 %) dengan lama persalinan> 18 

jam . Dari angka tersebut dapat dikatakan bahwa presentasi kejadian 

persalinan dengan lama > 18 jam pada ibu yang pada saat persalinan kepala 

sudah masuk PBP lebih tinggi dari ibu yang saat persalinan kepala masih 

tinggi
27

 

3. Hubungan antara Power dengan kejadian Partus Lama 

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa ada hubungan antara passanger 

dengan kejadian Partus Lama dengan hasil uji statistik Chi-Square didapatkan 

p-value 0.751 dan kelainan passanger memiliki risiko 0 kali terhadap kejadian 

Partus Lama. 

Hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh wike 

menunjukkan bahwa yang terjadi pada kelompok kontrol dimana jumlah 

persalinan lama dari ibu dengan janin besar abnormal (>4000 gr) lebih sedikit 

yakni pada kelompok kontrol terdapat sebanyak 29 (19,6%) responden dengan 

janin besar abnormal (>4000 gr) dan 119 (80,4%) responden dengan janin besar 

normal (2500- 4000 gr). Hal tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar kejadian 

persalinan lama adalah ibu dengan janin besar. Berat badan janin > 3000 gram 

merupakan salah satu faktor  resiko terjadinya lama kala II pada proses persalinan. 

Multiparitas dengan berat badan janin > 3000 gram merupakan salah satu faktor 

resiko kala II lama. Berat badan janin > 3000 gram rata–rata lama kala II adalah 

121 menit dan berat badan janin ≤ 3000 gram rata–rata kala II adalah 23 menit. 

Berdasarkan hasil penelitian porporsi kejadian persalinan lama tinggi pada janin 

besar yaitu 395 (15,11%). Pada janin yang mempunyai berat lebih dari 4000 gram 
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memiliki kesukaran yang ditimbulkan dalam persalinan adalah karena besarnya 

kepala atau besarnya bahu
28

 

Persalinan dikatakan tidak normal yaitu pada primigravida melebihi 12 

jam sedangkan pada multigravida melebihi 8 jam. Faktor yang mempengaruhi 

pesalinan lama antara lain: faktor kekuatan yang terdiri dari kontraksi otot rahim 

dan tenaga mengejan yang dimiliki oleh ibu, faktor janin yang berukuran besar di 

atas 4 kg atau posisi bayi yang salah (melintang), faktor jalan lahir, selain itu juga 

dikatakan dapat berasal dari faktor psikis ibu terdiri dari tingkat kecemasan dan 

rasa takut yang dialami dalam menghadapi persalinan, serta faktor reproduksi 

yang terdiri dari usia, paritas dan jarak kelahiran. Beberapa langkah yang dapat 

dilakukan seperti abdomen exercise, pelvic rocking dan stimulation nipple jika 

dikombinasikan akan mampu mengatasi persalinan lama, karena proses 

pengeluaran janin dibantu dengan tekanan pada abdomen dan tarikan dari gaya 

gravitasi secara alami. Selain itu, peran stimulation nipple juga meningkatkan 

kontraksi uterus karena hormon oksitoksin bekerja secara optimal, payudara yang 

dirangsang akan melepaskan hormon oksitoksin yang dikeluarkan oleh kelenjar 

pituitari posterior yang akan masuk ke pembuluh darah uterus dan akan 

meningkatkan konraksi uterus secara alami 
29,30 

B. Tinjauan Keislaman 

Dalam perjalanan hidup manusia sejak masa konsepsi, lahir, tumbuh, dan 

berkembang hingga masa usia lanjut – jika tidak diwafatkan sebelum masa itu – 

mengikuti pola-pola fase pertumbuhan dan perkembangan dengan karakteristik 

masing-masing manusia. Dari bayi berkembang menuju puncak kedewasaan 
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dengan kekuatan fisik yang prima, lalu menurun sebagai kakek/nenek (usia 

lanjut). Hal ini dapat dipahami dari perjalanan hidup manusia sebagaimana 

digambarkan dalam : Q.S Gafir/40: 67  

Terjemahanya : 

Dialah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes mani, 

sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang 

anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa 

(dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua, di antara kamu ada 

yang diwafatkan sebelum itu. (Kami perbuat demikian) supaya kamu sampai 

kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami(nya). (QS. Gafir/40: 67) 

Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah Subnahu wata’ala menciptakan 

manusia dari keadaan lemah, yakni setetes sperma yang bertemu dengan indung 

telur, lalu tahap demi tahap meningkat kepada tahap bayi, kanak-kanak dan 

remaja, memiliki kekuatan sehingga menjadi dewasa dan sempurna umur, masa 

ini berlangsung cukup lama, kemudian setelah melewati usia kematangan dan 

menyandang kekuatan, lalu menderita kelemahan kembali dengan hilangnya 
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sejumlah potensi. Inilah tahapan hidup manusia secara umum, apapun yang 

dialami manusia menurut kadar kekuatan dan kelemahan masing-masing, semua 

akan kembali kepada Allah Subnahu wata’ala 
31

 

 Dimana ketika seorang ibu memperjuangkan nyawanya untuk dapat 

melahirkan seorang anak dengan berbagai macam rasa kecemasan yang ada pada 

dirinya maka hal yang dapat dilakukan salah satunya dengan berikhtiar kepada 

Allah SWT. dengan menatap masa depan dengan usaha keras. Sebagaimana yang 

dijelaskan dalam al-Quran surah At-taubah : 51 

 

 

 

Artinya : 

Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa Kami melainkan apa yang 

telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung Kami, dan hanya kepada 

Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal 

Seseorang wajib beramal yakni berikhtiar sekuat tenaga, memikul di bahu, 

menjunjung di kepala, berhasil atau meleset ada di tangan Tuhan menurut Moh. E. 

Hasim. Dimana segala sesuatu yang menimpa kita adalah kehendak Allah SWT 

dan kita harus selalu berpegang kepada petunjuk-petunjuknya dan bertawakkal, 

dan percaya bahwa kesabaran dan penyerahan diri kepada Allah adalah jalah yang 

terbaik untuk mendapatkan keridaan-Nya, dan akan memperoleh kebahagiaan dan 
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ketentraman. Oleh karena itu kita diwajinkan untuk menjaga diri dengan 

mempersiakan segala sesuatu dengan baik
32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

 

BAB VII 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kejadian partus lama dan pembahasan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara 

faktor tenaga (power) dan faktor jalan lahir (passage) dengan kejadian partus 

lama di RS Umum Teluk Bintuni. Selain itu juga tidak terdapat hubungan 

antara faktor janin dengan kejadian partus lama di RS Umum Teluk Bintuni. 

Dari dua faktor yang berhubungan dengan kejadian partus lama di RS 

umum Teluk Bintuni didapatkan faktor yang paling berpengaruh terhadap 

partus lama yaitu power.  

B. SARAN 

1. Penelitian ini lebih baik jika menambah jumlah sampel yang akan diteliti 

dengan menambah lamanya penelitian akan mendapatkan sampel yang 

lebih banyak. 

2. Dalam upaya mengurangi jumlah atau kejadian partus lama hendaknya 

pemerintah dapat melakukan upaya seperti melakukan sosialisasi ke 

masyarakat mengenai kehamilan juga melakukan peningkatan fasilitas 

kesehatan. 

3. Perlu diadakan suatu penelitian lanjutan dengan mengubah maupun 

menambah variabel penelitian, atau dengan suatu penelitian yang bersifat 

eksperimental. 
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C. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari adanya keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian ini. 

Keterbatasan penelitian tersebut adalah keterbatasan waktu dikarenakan 

keadaan pandemi sehingga waktu untuk ke Rumah Sakit dibatasi selain itu 

juga jadwal penelitian bersamaan dengan jadwal kuliah offline sehingga 

peneliti harus meninggalkan penelitian. 
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LAMPIRAN 

 

FREQUENCIES VARIABLES=Partus Power Passage Passanger 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

 

Frequencies 

 

Notes 

Output Created 26-FEB-2022 20:28:33 

Comments  

Input Active Dataset DataSet2 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 

Data File 

197 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing 

values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics are based on all 

cases with valid data. 

Syntax FREQUENCIES 

VARIABLES=Partus 

Power Passage Passanger 

/ORDER=ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.00 

 

 

Statistics 

 Partus Power Passage Passanger 

N Valid 197 197 197 197 

Missing 0 0 0 0 
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Frequency Table 

 

 

Partus 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 139 70.6 70.6 70.6 

Tidak 58 29.4 29.4 100.0 

Total 197 100.0 100.0  

 

 

Power 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 54 27.4 27.4 27.4 

Tidak 143 72.6 72.6 100.0 

Total 197 100.0 100.0  

 

 

Passage 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 83 42.1 42.1 42.1 

Tidak 114 57.9 57.9 100.0 

Total 197 100.0 100.0  

 

 

Passanger 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 12 6.1 6.1 6.1 

Tidak 185 93.9 93.9 100.0 

Total 197 100.0 100.0  
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CROSSTABS 

/TABLES=Power Passage Passanger BY Partus 

/FORMAT=AVALUE TABLES 

/STATISTICS=CHISQ RISK 

/CELLS=COUNT ROW 

/COUNT ROUND CELL. 

 

Crosstabs 

Notes 

Output Created 26-FEB-2022 20:29:31 

Comments  

Input Active Dataset DataSet2 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 

Data File 

197 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing 

values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics for each table are 

based on all the cases with 

valid data in the specified 

range(s) for all variables in 

each table. 

Syntax CROSSTABS 

/TABLES=Power Passage 

Passanger BY Partus 

/FORMAT=AVALUE 

TABLES 

/STATISTICS=CHISQ 

RISK 

/CELLS=COUNT ROW 

/COUNT ROUND CELL. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.02 

Dimensions Requested 2 

Cells Available 524245 
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Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Power * Partus 197 100.0% 0 0.0% 197 100.0% 

Passage * Partus 197 100.0% 0 0.0% 197 100.0% 

Passanger * 

Partus 

197 100.0% 0 0.0% 197 100.0% 

 

 

Power * Partus 

Crosstab 

 

Partus 

Total Ya Tidak 

Power Ya Count 46 8 54 

% within Power 85.2% 14.8% 100.0% 

Tidak Count 93 50 143 

% within Power 65.0% 35.0% 100.0% 

Total Count 139 58 197 

% within Power 70.6% 29.4% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-

Square 

7.661
a
 1 .006 

  

Continuity 

Correction
b
 

6.722 1 .010 
  

Likelihood Ratio 8.375 1 .004   

Fisher's Exact Test    .005 .004 

Linear-by-Linear 

Association 

7.623 1 .006 
  

N of Valid Cases 197     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 15.90. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Power (Ya / 

Tidak) 

3.091 1.354 7.059 

For cohort Partus = Ya 1.310 1.112 1.543 

For cohort Partus = Tidak .424 .215 .834 

N of Valid Cases 197   

 

 

Passage * Partus 

Crosstab 

 

Partus 

Total Ya Tidak 

Passage Ya Count 67 16 83 

% within Passage 80.7% 19.3% 100.0% 

Tidak Count 72 42 114 

% within Passage 63.2% 36.8% 100.0% 

Total Count 139 58 197 

% within Passage 70.6% 29.4% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-

Square 

7.133
a
 1 .008 

  

Continuity 

Correction
b
 

6.313 1 .012 
  

Likelihood Ratio 7.362 1 .007   

Fisher's Exact Test    .011 .005 

Linear-by-Linear 

Association 

7.097 1 .008 
  

N of Valid Cases 197     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 24.44. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Passage (Ya / Tidak) 2.443 1.256 4.750 

For cohort Partus = Ya 1.278 1.073 1.523 

For cohort Partus = Tidak .523 .317 .864 

N of Valid Cases 197   

 

 

Passanger * Partus 

 

Crosstab 

 

Partus 

Total Ya Tidak 

Passanger Ya Count 8 4 12 

% within Passanger 66.7% 33.3% 100.0% 

Tidak Count 131 54 185 

% within Passanger 70.8% 29.2% 100.0% 

Total Count 139 58 197 

% within Passanger 70.6% 29.4% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-

Square 

.093
a
 1 .760 

  

Continuity 

Correction
b
 

.000 1 1.000 
  

Likelihood Ratio .091 1 .763   

Fisher's Exact Test    .751 .492 

Linear-by-Linear 

Association 

.093 1 .761 
  

N of Valid Cases 197     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 3.53. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Passanger (Ya / 

Tidak) 

.824 .238 2.853 

For cohort Partus = Ya .941 .624 1.420 

For cohort Partus = Tidak 1.142 .497 2.622 

N of Valid Cases 197   
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