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HUBUNGAN ANTARA  ANEMIA, USIA IBU, DAN RIWAYAT 

KEHAMILAN MULTIPARA DENGAN KEJADIAN PERSALINAN 

PRETERM 

 

Abstrak 

Anemia dalam kehamilan adalah kondisi dengan kadar hemoglobin <11 gr% pada 

trimester 1 dan 3 atau kadar Hb <10,5 gr% pada trimester 2. Usia reproduksi sehat 

adalah usia antara 20 – 35 tahun. persalian preterm meningkat pada usia < 20 

tahun dan >35 tahun. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan 

antara anemia, usia ibu, riwayat kehamilan multipara dengan kejadian persalinan 

preterm. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan desain 

penelitian cross sectional dan dilakukan  pada bulan  Desember 2018 di RSUD dr. 

Soeselo Kabupaten Tegal. Sampel dalam penelitian sebesar 106 responden yang 

diperoleh menggunakan teknik non probability sampling dengan teknik 

consecutive sampling. Data yang digunakan dalam adalah data sekunder yaitu data 

yang diperoleh dari hasil rekap medis pada tanggal 1 Januari 2016 – 31 Desember 

2017. Data dianalisi dengan uji univariat, bivariat, multivariat. Hasil uji Chi 

square didapatkan terdapat hubungan antara anemia dengan kejadian persalinanan 

preterm di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan nilai p-value sebesar 

0.047. Ada hubungan antara usia ibu dengan kejadian persalinan preterm di 

RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan nilai p-value sebesar 0.035. Ada 

hubungan antara riwayat kehamilan multipara dengan kejadian persalinanan 

preterm di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan nilai p-value sebesar 

0.028. Kesimpulan dari penelitian ini ada ada hubungan yang signifikan antara 

usia ibu dengan kejadian persalinan preterm.  

 

Kata Kunci: anemia, usia, kehamilan multipara, persalinan preterm 

 

Abstract 

Anemia in pregnancy is a condition with hemoglobin levels <11 gr% in the 1st 

and 3rd trimesters or Hb levels <10.5 gr% in the second trimester. Healthy 

reproduction age is between 20 - 35 years of age. Preterm increases at <20 years 

and> 35 years. The purpose of this study was to determine the relationship 

between anemia, maternal age, history of multipara pregnancy with the incidence 

of preterm labor. The method used in this study used a cross-sectional study 

design and was conducted in December 2018 at the RSUD dr. Soeselo, Tegal 

Regency. The sample in the study amounted to 106 respondents obtained using 

non probability sampling techniques with consecutive sampling technique. The 

data used in the secondary data is the data obtained from the results of the medical 

recap on January 1, 2016 - December 31, 2017. Data were analyzed by univariate, 

bivariate, multivariate tests. The Chi square test results showed that there was a 

relationship between anemia and the incidence of preterm delivery in dr. Soeselo 

Tegal Regency with a p-value of 0.047. There is a relationship between the age of 

the mother and the incidence of preterm labor in RSUD dr. Soeselo Tegal 

Regency with a p-value of 0.035. There is a relationship between the history of 

multiparous pregnancy and the incidence of preterm delivery in the RSUD dr. 
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Soeselo Tegal Regency with a p-value of 0.028. The conclusion of this study is 

that there is a significant relationship between the age of the mother and the 

incidence of preterm labor. 

 

Keywords: anemia, age, multiparous pregnancy, preterm labor 

 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan penduduk 

yang sangat tinggi. Di Kabupaten Tegal AKB dalam kurun lima tahun cenderung 

naik dengan angka kematian bayi tahun 2015 sebesar 9,6 per 1000 kelahiran hidup 

atau 299 kematian bayi dari 27.270 kelahiran hidup (Kemenkes RI, 2016). 

Sedangkan angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten Tegal termasuk dalam 

kategori lima besar kematian ibu tertinggi di Jawa Tengah sebesar 33 kasus. 

Persalinan preterm merupakan kelahiran janin dengan usia kehamilan belum 

mencapai 37 minggu dengan berat lahir dibawah 2500 gram (Cunningham, 2013). 

Persalinan preterm berkisar 6-10% dari seluruh kehamilan, menyumbang 34% 

dari kematian neonatal dan 75% morbiditas neonatal. Di Indonesia, angka 

persalinan preterm tinggi 14% dari 4 juta kelahiran (Kemenkes, 2016). Menurut 

Prawirohardjo (2014), penyebab utama dari persalinan preterm belum diketahui 

secara pasti namun ada beberapa keadaan medis yang dapat mempengaruhi 

persalinan preterm.  

 Menurut Saifuddin (2010), anemia dalam kehamilan adalah kondisi 

dengan kadar hemoglobin <11 gr% pada trimester 1 dan 3 atau kadar Hb <10,5 

gr% pada trimester 2. Anemia adalah salah satu penyebab 40% kematian ibu di 

negara berkembang (Rukiyah, 2010). Adapun beberpa Faktor resiko yang dapat  

mempengaruhi terjadinya anemia pada ibu hamil adalah kekurangan zat besi, 

infeksi, kekurangan asam folat dan kelainan haemoglobin. Selain itu, anemia 

dalam kehamilan dapat berpengaruh buruk terutama saat kehamilan, persalinan 

dan nifas. 

Usia ibu merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya 

persalinan preterm. Karena persalian preterm meningkat pada usia < 20 tahun dan 

>35 tahun. Hal ini disebabkan karena pada usia < 20 tahun sistem organ belum 

matang untuk menerima proses kehamilan dan persalinan sehingga dapat 
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merugikan kesehatan ibu dan akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan 

janin. Sedangkan pada usia > 35 tahun juga dapat menyebabkan persalinan 

persalinan preterm karena sistem reproduksinya sudah menurun (Suririnah, 2008).  

 Paritas merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan persalinan 

preterm. Ibu dengan paritas tinggi cenderung akan mengalami komplikasi 

kehamilan yang dapat berpengaruh pada hasil persalinan, karena paritas tinggi 

rawan dengan kejadian obstetri patologi yang bersumber pada paritas tinggi, 

antara lain perdarahan antenatal, atonia uteri, preeklampsia.hal ini disebabkan 

pada ibu yang lebih dari satu kali mengalami kehamilan dan persalinan sehingga 

fungsi reproduksinya telah mengalami penurunan (Sunitri, 2008). 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengetahui 

seberapa besar hubungan antara anemia, usia, dan riwayat kehamilan multipara 

dengan kejadian persalinan preterm di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. 

 

2. METODE 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian observasional analitik dengan pendekatan 

cross sectional untuk mempelajari hubungan antara  anemia, usia, dan riwayat 

kehamilan multipara dengan kejadian persalinan preterm. Sampel dari penelitian 

ini menggunakan data rekam medis sesuai dengan kriteria inklusi. Cara 

pengambilan sampel dengan menggunakan consecutive sampling. Berdasarkan 

rumus besar sampel didapatkan 106 sampel. Instrumen pada penelitian ini adalah 

dengan melihat data sekunder yaitu catatan medis pasien yang masuk bagian 

Obstetri dan Ginekologi. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik subjek penelitian  

 

Tabel  1 Karakteristik subjek penelitian 

Variabel 
Persalinan preterm 

p-value 
Preterm Tidak preterm Total 

Kejadian  

Anemia 

Anemia 19 (48.7%) 20 (51.3%) 39 

0.047 Tidak 

Anemia 
47 (70.1%) 

20(29.9%) 67 
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Total 66 (62.3%) 40 (37.7%) 106 

Usia 

< 20 dan > 

35 tahun 
35 (74.5%) 

35 (74.5%) 47 

0.035 20-35 tahun 31 (52.5%) 28 (47.5%) 59 

Total 66 (62.5%) 40 (37.7%) 106 

Riwayat 

Kehamilan 

Multipara 

Multipara 39 (73.6%) 14 (26.4%) 53 

0.028 Primipara 27 (50.9%) 27 (50.9%) 53 

Total 66 (62.3%) 40 (37.7%) 106 

Sumber: Data Primer 

  

3.2 Hasil Uji Multivariat 

Tabel 2. Hasil Regresi Logistik 

Variabel B 
OR 

(exp.B) 

IK 95% p-

value Min Max 

Anemia 

Usia 

Riwayat Kehamilan Multipara 

Constant 

-.794 

-

1.028 

-.978 

.872 

0.452 

0.358 

0.376 

2.392 

0.190 

0.149 

0.159 

1.075 

1.857 

1.887 

.072 

.021 

.026 

.044 

       Sumber: Data Primer 

 

Dari hasil uji regresik logistik, didapatkan hasil bahwa: 

Nilai OR (exp. B) Constant benilai positif, sehingga variabel  Anemia, 

Usia dan riwayat kehamilan multipara terhadap terjadinya persalinan preterm. 

Sehingga ibu yang anemia, usia <20 tahun / > 35 tahun serta ibu yang mempunyai 

riwayat kehamilan multipara mempunyai resiko 2.392 kali lipat beresiko 

mengalami persalinan preterm dibandingkan ibu yang tidak anemia, usia 

reproduksi (20-35 tahun) dan ibu yang mengalmi riwayat kehamilan primipara. 

Nilai OR (exp. B) variabel anemia sebesar 0.452, sehingga responden yang 

anemia mempunyai resiko 0.452 kali lipat lebih besar mengalami perasalinan 

preterm dibandingkan ibu yang tidak anemia. 

Nilai OR (exp. B) variabel usia sebesar 0.358, sehingga ibu yang usianya < 

20 tahun dan > 35 tahun mempunyai resiko mengalami persalinan preterm 0.358 

kali lipat dibandingkan ibu yang usianya reproduktif (20 tahun – 35 tahun).  
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Nilai OR (exp. B) variabel riwayat kehamilan multipara sebesar 0.376, 

sehingga ibu yang mempunyai riwayat kehamilan multipara mempunyai resiko 

persalinan preterm 0.376 kali lipat dibandingkan dengan ibu yang primipara. 

3.3 Pembahasan 

Penelitian ini menggunakan 106 sampel ibu yang melahirkan di RSUD dr. 

Soeselo Kabupaten Tegal yang diambil berdasarkan kriteria inklusi saja yang 

diambil, yaitu Ibu melahirkan secara preterm, ibu yang melahirkan dengan 

anemia, usia ibu berisiko < 20 tahun dan > 35 tahun, dan riwayat kehamilan 

multipara. Selain itu sampel yang memenuhi kriteria ekslusi dikeluarkan dari 

penelitian, yaitu kehamilan hidramnion, kehamilan polihidramnion, ketuban pecah 

dini, gemelli , preeklampsia – eklampsia, serotinus, fetal distress. Pengelompokan 

kriteria ini berfungsi supaya data yang diambil dapat bersifat homogen dan untuk 

menghilangkan kemungkinan penyebab lain terjadinya persalinan preterm 

sehingga dapat meningkatkan keakuratan hasil penelitian. 

Berdasarkan penelitian mengenai hubungan antara anemia dengan 

persalinan preterm hasil Chi Square didapatkan p-value 0.047 < 0.05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara anemia 

dengan terjadinya persalinan preterm di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, 

karena Pada ibu hamil terjadi perubahan hamatologi Karena perubahan sirkulasi 

yang makin meningkat terhadap plasenta. Volume plasma meningkat 45-65% 

dimulai pada trimester II kehamilan dan maksimal pada bulan ke-9 dan meningkat 

sekitar 1000 ml. Anemia pada ibu hamil paling banyak karena kekurangan zat besi 

(Rukiyah, 2010). 

Jika zat besi rendah di dalam tubuh maka pembentukan eritrosit akan 

terganggu sehingga produksi sel darah merah akan berkurang. Sel darah merah 

yang berkurang akan mengakibatkan hemoglobin menurun sehingga transportasi 

oksigen dan nutrisi ke jaringan menjadi berkurang, sehingga metabolism tubuh 

akan menurun sehingga dapat menyebabkan stress dan hipoksia pada janin yang 

dapat berakibat pengaktifan HPA maternal-fetus kemudian merangsang 

peningkatan CRH plasenta yang dapat menyebabkan persalinan preterm 

(Manuaba, 2012). 
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Penelitian ini juga didukung berdasarkan penelitian Sudiat (2015) 

didapatkan pengaruh anemia pada ibu hamil terhadap persalinan preterm di RSUD 

Tugurejo Semarang periode Januari 2014 – September 2015 dengan hasil uji 

statistik diperoleh nilap p= 0,041 (<0,05), artinya anemia merupakan  salah satu 

faktor penyebab terjadinya persalinan preterm. Ibu yang mengalami anemia akan 

menyebabkan asupan makanan dan oksigen ke rahim menjadi berkurang, 

sehingga menyebabkan janin tidak dapat bertumbuh dengan optimal. Hal ini akan 

memicu terjadinya persalinan preterm (Prawirohardjo, 2014). 

Menurut penelitian Wahyuni (2010) ibu yang mengalami anemia  

mempunyai resiko 2,667 kali lipat mengalami persalinan preterm dibanding 

dengan ibu yang tidak mengalami anemia. Dalam penelitian tersebut jelas bahwa 

ada hubungan antara anemia dengan kejadian persalinan preterm. 

Penelitian menurut Nasyidah (2011) anemia yang dialami oleh ibu 

multigravida sebanyak 52,6% karena tingkat pendidikan sanagat berpengaruh 

terhadap anemia. Semakin tinggi tingkat pendidikan, jumlah anemia pada ibu 

hamil menurun dan semakin rendah pendidikan maka jumlah anemia meningkat. 

Bahaya anemia selama proses kehamilan dapat terjadi seperti abortus, hambatan 

tumbuh kembang janin, mudah terkena infeksi, hiperemis gravidarum, perdarahan 

antepartum, ketuban pecah dini (Rabson, 2011). 

Berdasarkan penelitian mengenai hubungan antara usia ibu dengan 

persalinan preterm hasil Chi Square didapatkan p-value 0.035 < 0.05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara usia ibu dengan 

terjadinya persalinan preterm di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, karena 

Persalinan preterm lebih banyak terjadi pada usia beresiko, yaitu usia kurang dari 

20 tahun dan lebih dari 35 tahun (Cunningham, 2013), pada usia kurang 20 tahun 

secara gizi dan alat reproduksi belum matang  menerima kehamilan dan belum 

siap untuk melahirkan janin, sehingga peredaran darah ke uterus kurang sempurna 

sehingga pemberian nutrisi pada janin akan berkurang dan dapat menyebabkan 

gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin dan ibu akan terhambat, 

sedangkan pada ibu hamil usia lebih dari 35 tahun juga dapat menyebabkan 

persalinan preterm karena kemampuan sistem reproduksi sudah mengalami 
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penurunan sehingga dapat mempengaruhi pada proses kehamilanya karena umur 

ibu yang sudah berisiko tinggi (Kristiyanasari, 2010). Ada beberapa faktor risiko 

yang dapat mempengaruhi kehamilan diatas usian 35 tahun yang berdampak pada 

morbiditas dan mortalitas bayi yang akan dilahirkanya, yaitu : Kesuburan 

menurun, diabetes mellitus, cacat bawan janin, eklampsia atau preeklampsia, 

kelainan kromosom, keguguran, perdarahan antepartum, operasi sesar, plasenta 

previa, malformasi meningkat. 

Pada penelitian Ningrum (2017) nilai OR (odd ratio) didapatkan sebesar 

2,515, yang artinya usia merupakan faktor resiko terjadinya persalinan preterm. 

Hal tersebut ditunjukan bahwa usia berisiko (<20 dan >35) memiliki 

kemungkinan 2,515 kali lebih berisiko mengalami persalinan preterm 

dibandingkan dengan ibu yang tidak termasuk usia tidak berisiko (20-35). 

Menurut hasil penilitian Idaningsih (2015) didapatkan ibu dengan usia 

lebih muda mempunyai peluang 2,6 kali lebih besar akan mengalami persalinan 

preterm dibandingkan dengan ibu dengan usia normal. Dalam penelitian tersebut 

jelas terdapat hubungan usia dengan kejadian persalinan preterm karena berkaitan 

dengan keadaan system organ reproduksi yang belum matang. Secara fisik dan 

mental usia yang baik untuk hamil berkisar 20-35 tahun. Pada usia tersebut alat 

reproduksi sudah siap dan berfungsi secara maksimal, sehingga mengurangi 

berbagai faktor resiko selama proses kehamilan. 

Selain itu dalam penelitian Pantiawati (2013) hasil analisis dengn uji chi-

square p-value 0,004, yang berarti ibu dengan usia berisiko mengalami persalinan 

preterm lebih besar disbanding dengan usia tidak berisiko.  

penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Rahmawati (2013) 

faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya persalinan preterm di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara usia ibu hamil dengan kejadian persalinan preterm. 

Berdasarkan penelitian mengenai hubungan antara riwayat kehamilan 

multipara dengan persalinan preterm hasil Chi Square didapatkan p-value 0.028 < 

0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

riwayat kehamilan multipara dengan terjadinya persalinan preterm di RSUD dr. 
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Soeselo Kabupaten Tegal, karena . Ibu dengan paritas tinggi cenderung akan 

mengalami komplikasi kehamilan yang dapat berpengaruh pada hasil persalinan, 

karena paritas tinggi rawan dengan kejadian obstetri patologi yang bersumber 

pada paritas tinggi, antara lain perdarahan antenatal, atonia uteri, preeklampsia.hal 

ini disebabkan pada ibu yang lebih dari satu kali mengalami kehamilan dan 

persalinan sehingga fungsi reproduksinya telah mengalami penurunan sehingga 

dapat menyebabkan persalinan preterm. 

Penelitian ini didukung berdasarkan hasil penelitian Saifuddin (2009) 

menyatakan bahwa wanita yang pernah melahirkan lebih dari satu kali atau yang 

termasuk paritas tinggi mempuyai faktor resiko yang lebih tinggi mengalami 

persalinan preterm karena menurunya fungsi alat reproduksi dan meningkatnya 

faktor resiko. 

Hasil penelitian yang sejalan dengan penelitian Wijayanti (2015) 

menyatakan resiko kesehatan ibu dan anak meningkat pada persalinan pertama, 

keempat, dan seterusnya. Kehamilan dan persalinan pertama meningkatkan resiko 

kesehatan yang timbul karena ibu belum pernah mengalami kehamilan 

sebelumnya, selain itu jalan lahir baru akan dicoba dilalui janin. Sebaliknya jika 

terlalu sering melahirkan rahim akan menjadi semakin lemah karena jaringan 

parut uterus akibat kehamilan berulang. Jaringan parut ini menyebabkan tidak 

adekuatnya persediaan darah ke plasenta sehingga plasenta tidak mendapat aliran 

darah yang cukup untuk menyalurkan nutrisi ke janin akibatnya pertumbuhan 

janin terganggu sehingga dapat meningkatkan resiko terjadinya persalinan 

preterm.  

Hasi  penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Paembonan 

(2013) meneliti tentang resiko kejadian kelahiran prematur di RSIA Siti fatimah 

Makassar yang menunjukan bahwa paritas bukanlah merupakan faktor risiko 

kejadian persalinan preterm. Jumlah responden dengan paritas yang berisiko atau 

paritas 1 atau ≥ 4 yang cukup banyak yaitu 43,5% pada kelompok ibu hamil yang 

mengalami persalinan preterm menyebabkan hasil analisis yang menunjukkan 

adanya hubungan yang bermakna antara variabel paritas dengan kejadian 

persalinan preterm. Pada paritas 1 atau primigravida resiko ibu mengalami 



9 
 

komplikasi preeklampsia dan eklampsia lebih tinggi, sedangkan preeklampsia-

eklampsia merupakan salah satu komplikasi kehamilan yang berdampak pada 

morbiditas dan mortalitas dari ibu maupun bayi yang yang akan dilahirkan. 

Komplikasi yang dialami oleh ibu seperti preeklampsia maupun eklampsia 

cenderung menyebabkan kehamilan harus diterminasi sehingga meningkatkan 

risiko untuk terjadinya persalinan preterm. 

Penelitian ini anemia sebagai faktor yang paling dominan mempengaruhi 

persalinan preterm di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Hal ini ditinjau dari 

nilai explanatory B (exp B), variabel anemia sebesar 0,452 lebih besar daripada 

nilai  exp B variabel riwayat kehamilan multipara sebesar 0,378. Hasil penelitian 

ini  sesuai dengan penelitian Nadhifah (2012) yaitu faktor yang paling 

mempengaruhi seorang bayi lahir preterm adalah kadar hemoglobin ibu. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten 

Tegal disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara anemia, usia ibu, dan riwayat 

kehamilan multipara dengan kejadian persalinan preterm.  
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