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ABSTRAK 
Partus prematur dapat diartikan sebagai dimulainya kontraksi uterus yang 
teratur yang disertai pendataran dan atau dilatasiservix serta turunnya bayi pada 
wanita hamil yang lama kehamilannya kurang dari 37 minggu (kurang dari 259 
hari) sejak hari pertama haid terakhir.Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari 
hubungan usia dan anemia dengan kejadian partus prematur di RSUD dr. M. 
Yunuskota Bengkulu. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian survei 
analitik dengan desain penelitian Case Control. 53 orang ibu bersalin dengan 
partus prematur sebagai kasus dan 53 orang ibu bersalin yang tidak mengalami 
partus prematur sebagai kontrol. Penelitian menggunakan data sekunder dengan 
cara melihat buku  register ruangan CI Mawar RSUD                  dr. M. Yunus 
Bengkulu untuk mengetahui usia ibu bersalin, anemia dan kejadian partus 
prematur.  Sampel sebanyak 106 orang ibu bersalin yang diambil secara Total 
Samplinguntuk kasus dan Systematic RandomSampling untuk kontrol. Penelitian 
ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2017 di RSUD dr. M. Yunus Kota Bengkulu. 
Data analisis menggunakan uji Chi-Square. Hasil penelitian dari 1.434 orang ibu 
bersalin, terdapat50,0%  ibu yang mengalami partus prematur dan 50,0% ibu 
yang tidak mengalamipartus prematur. 49,1% usia beresiko dan 50,9% usia tidak 
beresiko, 42,5% mengalami anemia dan 57,5% tidak mengalami anemia. Ada 
hubungan antara usia dengan partus prematur di ruang CI Kebidanan RSUD dr. 
M. Yunus Bengkulu dengan  kategori sedang. Ada hubungan antara anemia 
dengan partus prematur di ruang CI Kebidanan RSUD dr. M. Yunus Bengkulu 
dengan kategori lemah. Diharapkan pada petugas kesehatan diruang Kebidanan 
khususnya bidan agar dapat memberikan memberikan konseling 
kepadaibuhamiltentang anemia danpentingnya melakukan pemeriksaan rutin 
pada saat kehamilan. 
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