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Pendahuluan 
Ukuran keberhasilan suatu pelayanan 

kesehatan tercermin dari penurunan angka 
kematian ibu (AKI) dan penurunan angka 
kematian bayi (AKB) sampai pada batas 
angka terendah yang dapat dicapai sesuai 
dengan kondisi dan situasi setempat serta 
waktu. Berdasarkan Survey Demografi dan 
Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007, AKI di 
Indonesia masih berada pada angka 248 per 
100.000. Kelahiran hidup atau setiap jamnya 
terdapat 2 orang ibu bersalin meninggal 
karena berbagai sebab. Sedangkan AKB 
menurut Survey Demografi Kesehatan 
Indonesia (SDKI) pada tahun 2007 sebesar 
19 kematian per 1000 kelahiran hidup (1). 

Menurut penelitian yang dilakukan 
oleh Choudhury, dkk (2) terdapat empat 
komplikasi penyebab langsung kematian ibu 
di dunia yang tertinggi adalah karena partus 
lama sebanyak 1270 kasus kejadian 
(24,5%), perdarahan 601 kasus (11,6%), 
Infeksi 485 kasus (9,3%) dan kejang 166 
kasus (3,2%). 

Menurut Depkes RI (3) penyebab 
kematian maternal di Indonesia adalah 

karena perdarahan 42%, eklamsia 13%, 
komplikasi abortus 11%, infeksi 10%, dan 
persalinan lama 9%. Sedangkan penyebab 
tak langsung kematian ibu. Menurut 
Saifuddin (2006) diantaranya adalah karena 
anemia, kurang energi kronis (KEK) dan 
keadaan “4 terlalu” (terlalu muda, terlalu tua, 
terlalu sering melahirkan, dan terlalu dekat 
jarak kelahiran). Dan penyebab kematian 
pada bayi baru lahir disebabkan karena 
gangguan pernapasan (aspeksia 
prematuritas, sepsis, hipotermi, kelainan 
darah/ikterus, post nature, dan kelainan 
congenital (4). 

Persalinan lama adalah persalinan 
yang berlangsung lebih dari 24 jam pada 
primi dan lebih dari 18 jam pada multi, 
persalinan lama dapat terjadi dengan 
pemanjangan Kala I dan Kala II. Persalinan 
lama dapat disebabkan oleh beberapa 
faktor, diantaranya adalah karena kelainan 
letak, kelainan his, janin besar, post 
maturitas, ketuban pecah dini (5). 

Faktor predisposisi terjadinya 
persalinan lama adalah faktor umur, paritas, 
respon stres, analgesia dan penyebab fisik. 

Hubungan Persalinan Lama dengan Nilai Apgar di Ruang Bersalin 
RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2010 

 
Correlation of Long Labour With Apgar Score in Maternity Room Ratu Zalecha Hospital 

Martapura 2010 
 

Masliana1, Nina Rahmadiliyani2*, Dion Angger Priyatama2 
1 RSUD Ratu Zalecha Martapura, Jl. Menteri Empat, Martapura, Kalimantan Selatan 
2 STIKES Husada Borneo, Jl. A. Yani Km 30,5 No.4 Banjarbaru, Kalimantan Selatan 

*korespondensi : nina_roshan@yahoo.com 
 
Abstract 
Long labor is labor that lasted more than 24 hours for the primi gravid and more than 18 
hours on multi gravid. These circumstances often lead to changes in gas exchange and 
transformation of oxygen during labor that affect cell oxygenation. Impaired function can be 
mild, transient or persistent. Depending homeostatic changes contained in the fetus. 
Homeostatic changes is closely related to the events that caused the score of Apgar 
aspeksia be low. This study aimed to investigate the characteristics of the respondents 
based on maternal age, parity and fetal weight. And to determine the relationship of 
prolonged labor with Apgar score. This study uses analytic survey conducted in the maternity 
room Ratu Zalecha Hospital Martapura. From 1 to 30 November 2010. The population in this 
study were all women who experience prolonged labor amounted to 88 people. Samples 
were taken by purposive sampling and using the case-control study 37 samples of cases are 
women with long labor. The variables used were the independent variables and the 
dependent variable prolonged labor Apgar score. Data were analyzed by univariate and 
bivariate analisis and chi-square statistical test with α = 0.05. These results indicate most of 
the 37 respondents aged 20-35 by 30 people, most primi parity as many as 25 people. From 
the results of chi-square there is no correlation of long labor with apgar score. 
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Persalinan lama dapat menyebabkan 
infeksi, kehabisan tenaga, dehidrasi, 
perdarahan sampai kematian pada ibu. 
Sedangkan pada janin dapat menyebabkan 
infeksi, cedera, dan asfeksia yang dapat 
menyebabkan kematian bayi (6). 

Nilai Apgar adalah sebuah metode 
yang diperkenalkan pertama kali pada tahun 
1952 oleh Dr. Virginia Apgar sebagai 
sebuah metode sederhana untuk secara 
cepat menilai kondisi kesehatan bayi baru 
lahir sesaat setelah kelahiran (7). 
Mengetahui lebih awal adanya indikasi 
persalinan lama akan menurunkan resiko 
perdarahan pasca melahirkan dan infeksi, 
sehingga akan meniadakan persalinan 
macet, ruptura uteri, dan lain-lain (8). 

Menurut data dari Dinas Kesehatan 
Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 
2007, AKI tercatat 141 per 100.000 
kelahiran hidup. Sedangkan pada tahun 
2008 tercatat 143 per 100.000 kelahiran 
hidup. Pada studi pendahuluan yang diambil 
dari buku register di Ruang Bersalin RSUD 
Ratu Zalecha Martapura pada tahun 2009 
dari 1012 ibu bersalin terdapat 171 ibu yang 
mengalami persalinan lama atau sekitar 
16,89% dan bayi dengan nilai apgar jelek 
pada menit 1 sebanyak 289 bayi atau sekitar 
28,55% (9). 

Berdasarkan data tersebut diatas 
maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian tentang ”Hubungan Persalinan 
Lama dengan Nilai Apgar”. 

 
Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 
survei analitik dengan rancangan case 
control dengan menggunakan pendekatan 
retrospective.  

Populasi pada penelitian ini adalah 
semua ibu bersalin yang mengalami 
persalinan lama yang tercatat didalam buku 
register di ruang bersalin RSUD Ratu 
Zalecha Martapura periode Januari-Juni 
tahun 2010 sebanyak 88 orang. 

Sampel pada penelitian ini adalah 
semua ibu bersalin dengan persalinan lama 
di ruang bersalin RSUD Ratu Zalecha 
Martapura dengan teknik purposive 
sampling sebanyak 37 sampel. 

Variabel bebas dalam penelitian ini 
adalah persalinan lama, sedangkan variabel 
terikatnya adalah nilai apgar. 

Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan instrumen berupa 
buku register bersalin dan buku register 
perinatalogi. 

Teknik analisis data dilakukan dengan 
menggunakan Analisis Univariat dan 
Bivariat. 

 
Hasil Penelitian 
1. Analisis Univariat berdasarkan 
karakteristik responden  

Berdasarkan hasil penelitian dari 
tanggal 1 Nopember sampai dengan 30 
Nopember 2010, didapatkan sampel 
sebanyak 37 orang ibu post partum dengan 
persalinan lama yang akan disajikan secara 
deskriptif dengan menggunakan tabel 
distribusi frekuensi berdasarkan umur, 
paritas dan berat janin yaitu sebagai berikut: 
 
A. Umur Responden 

Distribusi frekuensi umur responden 
dengan persalinan lama dapat dilihat pada 
tabel berikut ini: 

 
Tabel 1.  Distribusi Frekuensi Responden 

dengan Persalinan Lama Menurut 
Umur di Ruang Bersalin RSUD 
Ratu Zalecha Martapura Periode 
1-30 Nopember 2010 

 
Tabel 1 menjelaskan bahwa kelompok 

umur terbanyak berada pada kelompok 
umur 20-35 tahun sebanyak 30 responden 
(81,08%), sedangkan yang paling sedikit 
adalah kelompok umur >35 tahun sebanyak 
2 responden (5,4%). 

 
B. Paritas Responden 

Distribusi frekuensi paritas responden 
dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 
 
 
 
 
 
 

No Kelompok Umur n % 

1 <20 tahun 5 13,51  

2 20-35 tahun 30 81,08 

3 >35 tahun 2 5,4 

Jumlah 37 100 
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Tabel 2.  Distribusi Frekuensi Responden 
Menurut Paritas di Ruang bersalin 
RSUD Ratu Zalecha Martapura 
periode Jan-Juni 2010 

 
Tabel 2 menjelaskan bahwa paling 

banyak responden dengan paritas ke-1 
(primi) yaitu sebanyak 25 responden 
(67,56%), sedangkan yang paling sedikit 
adalah responden dengan paritas lebih dari 
1 (multi) yaitu sebanyak 12 responden 
(32,43%). 

 
C. Berat Janin 

Distribusi frekuensi responden 
menurut berat janin dapat dilihat pada tabel 
berikut ini: 

 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Responden 
Menurut Berat Janin di Ruang 
Bersalin RSUD Ratu Zalecha 
Martapura Periode Jan-Juni 2010 

 
Tabel 3 menjelaskan bahwa paling 

banyak responden dengan persalinan lama 
melahirkan bayi dengan berat badan 
berkisar >2500-3800 gram sebanyak 27 
orang (72,97%), sedangkan yang paling 
sedikit adalah dengan berat janin berkisar 
1500-2500 gram sebanyak 4 orang 
(10,85%). 
 
2. Analisis Bivariat 

Distribusi jenis persalinan terhadap 
nilai apgar. 

 
Tabel 4. Distribusi Responden dengan Jenis 

Persalinan di Ruang Bersalin 
RSUD Ratu Zalecha Martapura 
Periode Jan-Juni 2010 

Dari Tabel 4 dapat diketahui bahwa 
nilai apgar bayi dengan persalinan lama 
dengan kriteria normal sebanyak 27,02%, 
sedang 43,34% dan jelek sebanyak 29,72%. 
Sedangkan nilai apgar bayi dengan 
persalinan normal dengan kriteria normal 
81,08%, sedang 18,91% dan jelek 0%, dan 
yang mempunyai sikap baik hanya 31,6%. 

 
Pembahasan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan 
pada 37 responden yang mengalami 
persalinan lama didapatkan : 
1. Karakteristik responden berdasarkan : 
A. Umur 

Umur terbanyak adalah 20-35 tahun 
(84,08%) dan yang paling sedikit adalah 
umur > 35 tahun (5,4%). Menurut Depkes RI 
(3) bahwa yang termasuk umur berisiko 
tinggi <20 dan >35 tahun dan umur berisiko 
sedang 20-35 tahun. Pada penelitian ini 
umur yang berisiko sedanglah yang 
terbanyak mengalami persalinan lama. 

 
B. Paritas 

Paritas terbanyak pada penelitian ini 
adalah paritas 1 (primi) sebanyak 67,56% 
sedangkan paritas 2-3 (multi) 32,43%. Pada 
penelitian ini sesuai dengan pendapat 
Mochtar (8) bahwa persalinan pada primi 
biasanya berlangsung lebih lama daripada 
multi sehingga dapat menimbulkan 
komplikasi-komplikasi baik terhadap ibu 
maupun terhadap bayi dan dapat 
meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. 

 
C. Berat Janin 

Berat janin pada penelitian ini yang 
terbanyak adalah berat badan >2500-3800 
gram (72,97%) dan yang sedikit berat badan 
1500-2500 gram. Menurut Wiknjosastro (10) 
berat badan rendah 1500-2500 gram, berat 
badan normal >2500-3800 gram dan berat 
badan melebihi bobot 3900 gram. Berat 
badan bayi mempunyai arti yang sangat 
penting bagi bidan dalam menentukan saat 
rujukan sedangkan bagi obstetrikus sangat 
penting dalam menentukan tindakan dalam 
persalinan. 

 
2. Hubungan Persalinan Lama dengan Nilai 

Apgar 
Berdasarkan hasil uji statistik chi-

square dengan α = 0,05 didapatkan p = 
0,000 berarti p<α. Hal ini berarti ada 

No Paritas n % 

1 Primi (paritas) 25 67,56 

2 Multi (paritas 2-3) 12 32,43 

Jumlah 37 100 

No Berat janin n % 

1 1500-2500 gram 4 10,85 

2 >2500-3800 Gram  27 72,97 

3 >3900 Gram 6 16,26 

 Jumlah 37 100 

N
o 

Jenis 
persalinan 

Nilai apgar 
Jlh 

normal sedang jelek 

1 
 

Persalinan 
Lama 

10 
27,0% 

16 
43,3% 

11 
29,7% 

37 
100% 

2 
Persalinan 

Normal 
30 

81,1% 
7 

18,9% 
0 

0% 
37 

100% 
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hubungan yang bermakna antara persalinan 
lama dengan nilai apgar. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Mochtar (8) bahwa 
persalinan lama merupakan fase terakhir 
dari suatu partus yang berlangsung terlalu 
lama sehingga timbul gejala-gejala pada ibu 
dehidrasi, kelelahan, dan infeksi, sedang 
pada janin dapat menyebabkan asfiksia dan 
kematian janin dalam kandungan. Pendapat 
lain mengatakan persalinan lama dapat 
menyebabkan perubahan pada janin. Pada 
janin sering menyebabkan perubahan 
pertukaran gas dan transport oksigen 
selama persalinan yang akan 
mempengaruhi oksigenasi sel-sel. 
Gangguan fungsi ini dapat ringan, 
sementara atau menetap tergantung 
perubahan homeostatis yang terdapat pada 
janin. Perubahan ini erat hubungannya 
dengan asfiksia yang menyebabkan nilai 
apgar menjadi rendah (11). 

Sebab-sebab terjadinya partus lama 
adalah multikomplek dan tentu saja 
tergantung pada pengawasan selagi hamil, 
pertolongan persalinan yang baik, dan 
penatalaksanaannya (8). 

 
Kesimpulan 

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa 
dari karakteristik responden berdasarkan 
umur yang beresiko sedang terbanyak 
mengalami persalinan lama. Berdasarkan 
paritas primi yang terbanyak mengalami 
persalinan lama dan berdasarkan berat 
badan janin yang terbanyak adalah berat 
badan normal (>2500-3800 gram). 

Dari hasil uji statistik ada hubungan 
yang bermakna antara persalinan lama 
dengan nilai apgar. Semakin lama proses 
persalinan berlangsung semakin 
berpengaruh terhadap nilai apgar bayi yang 
dilahirkan. 

 
Daftar Pustaka 
1. BPS RI. 2007. Survei Demografi dan 

Kesehatan Indonesia (SDKI). Badan 
Pusat Statistik, Jakarta. 

2. Choudhury,R.I., Islam,M.A., Gulshan,J. 
Chakraborty,N. 2007. Delivery 
Complication and Healthcare Seeking 
Behavior : The Bangladesh Demografic 
Health Survey. 

3. Depkes RI. 2006. Standard Pelayanan 
Kebidanan. Departemen Kesehatan RI, 
Jakarta. 

4. Sastrawinata, Sulaiman dkk. 2004. 
Obstetri Patologi. EGC, Jakarta. 

5. Manuaba, Ida Bagus. 2001. Ilmu 
Kebidanan dan Penyakit Kandungan 
Untuk Pendidikan Bidan. EGC, Jakarta. 

6. Rochyati, Poedji. 2003. Skrinning 
Antenatal Pada Ibu Hamil. Airlangga 
University Press, Surabaya. 

7. Wikipedia. 2010. Skor apgar [Internet]. 
Available from: 
http://id.wikipedia.org/wiki/Skor_Apgar 
[Accessed 20 September 2010]. 

8. Mochtar, Rustam. 1998. Sinopsis 
Obstetri. EGC, Jakarta. 

9. Dinkes Kab. Banjar. 2010. Profil 
Kesehatan Kabupaten Banjar Tahun 
2009. Dinas Kesehatan Kabupaten 
Banjar, Martapura. 

10. Wiknjosastro, Hanifa. 1997. Ilmu 
Kebidanan, Edisi III. Yayasan Bina 
Pustaka Sarwono Prawiroharjo, Jakarta. 

11. Chapman, Vicky. 2006. Asuhan 
Kebidanan, Persalinan dan Kelahiran. 
EGC, Jakarta. 


