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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut data World Health Organization (WHO) pada tahun 2015 

setidaknya 303.000 wanita di seluruh dunia meninggal menjelang dan selama 

proses persalinan. Hampir 99% dari keseluruhan kasus mortalitas ibu yang 

dilaporkan oleh WHO berasal dari negara-negara berkembang yang memiliki 

pengaturan sumber daya rendah. Perdarahan tetap menjadi penyebab utama 

kematian ibu, terhitung lebih dari seperempat (27%) kematian dalam 

distribusi global. Proporsi kematian ibu lainnya disebabkan secara tidak 

langsung oleh kondisi medis yang sudah ada sejak kehamilan.1,2 

Penelitian dari 417 dataset dari 115 negara sekitar 73% dari semua 

kematian ibu antara 2003 dan 2009 adalah karena penyebab obstetrik 

langsung dan kematian karena penyebab tidak langsung menyumbang 27,5% 

dari semua kematian. Perdarahan menyumbang 27,1%, gangguan hipertensi 

14,0%, dan sepsis 10,7% kematian ibu. Prevalensi kematian ibu tertinggi 

yang disebabkan oleh perdarahan di negara berkembang 27,1% dan di negara 

maju 16,3%.3 

Perdarahan merupakan penyebab utama kematian ibu di Asia 

Tenggara dengan prevalensi 29,9% dari total kasus. Kejadian perdarahan 

postpartum sekitar 23,1%, perdarahan antepartum 4,7% dan perdarahan 
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intrapartum 2,1%. Semua dikarenakan sebagian besar negara di Asia 

Tenggara adalah negara yang sedang berkembang.3 

Indonesia menempati urutan ketiga untuk kematian ibu tertinggi di 

wilayah Asia Tenggara setelah Laos dan Myanmar. Angka Kematian Ibu 

(AKI) di Indonesia sebesar 190 per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut 

masih sangat jauh dibandingkan dengan Singapura yang hanya mencapai 3 

per 100.000 kelahiran hidup.4 

Berdasarkan evaluasi Millennium Development Goals (MDGs) pada 

tahun 2015, AKI di Indonesia masih pada posisi 305 per 100.000 kelahiran. 

Target global Suitainable Development Goals (SDGs) adalah menurunkan 

AKI menjadi 70 per 100.000  kelahiran. Kasus kematian pada ibu utamanya 

disebabkan oleh perdarahan 37%, infeksi 22%, dan tekanan darah tinggi saat 

kehamilan 14%. Menurut data Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(DIY) pada tahun 2017 terdapat 27 kasus kematian ibu. Adapun penyebab 

terbesar kematian ibu adalah penyakit lain 35% dan perdarahan sekitar 

31%.5,6 

Menurut Driessen faktor risiko perdarahan postpartum berupa Indeks 

Massa Tubuh (IMT) dan paritas. Perdarahan postpartum lebih sering terjadi 

pada ibu yang kelebihan berat badan. Ada peningkatan risiko untuk terjadi 

perdarahan postpartum pada ibu dengan IMT >25. Prevalensi kejadian 

perdarahan postpartum juga meningkat pada wanita multipara. Semakin 

banyak paritas, semakin tinggi pula risiko kejadian perdarahan postpartum 

sebesar 3,3 kali.7-10 
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Faktor risiko yang juga dinyatakan Biguzzi sebagai variabel lanjutan 

adalah berat lahir neonatal dan anemia. Berat lahir bayi juga memberikan 

kontribusi tertinggi terhadap kemungkinan perdarahan postpartum. 

Melahirkan bayi dengan berat lahir >4000 gram meningkatkan terjadinya 

komplikasi ibu termasuk perdarahan. Makrosomia berpeluang 2 kali lipat 

menyebabkan terjadinya perdarahan postpartum. Ibu dengan anemia memiliki 

4 kali risiko untuk terjadi perdarahan postpartum. Elmeida juga mengatakan 

bahwa anemia memiliki pengaruh utama terjadinya perdarahan postpartum 

dengan risiko sebesar 7,2 kali.11-17  

Selama kehamilan faktor risiko yang diidentifikasi adalah usia dan 

jarak kelahiran.18 Usia berisiko memiliki peluang 2 kali untuk mengalami 

perdarahan postpartum dibandingkan dengan usia tidak berisiko.17 Penelitian 

Ujjiga juga menyatakan usia <20 tahun dan >35 tahun berpengaruh untuk 

terjadi perdarahan postpartum sebesar 5,3 kali.19 Sementara itu, jarak 

kelahiran yang terlalu pendek dan panjang dapat meningkatkan risiko 

komplikasi kehamilan dan persalinan termasuk perdarahan postpartum.20 Ada 

perbedaan yang signifikan dalam kejadian perdarahan postpartum di antara 

kelompok dengan interval kelahiran <2 tahun (29,3%) dibandingkan pada 

kelompok interval kelahiran >2 tahun (2,0%). 17-21 

Saat menjelang persalinan faktor yang mendukung terjadinya 

perdarahan postpartum adalah preeklampsia dan induksi persalinan. Pada 

perempuan dengan preeklampsia terjadi trombositopenia, penurunan kadar 

beberapa faktor pembekuan sehingga dapat terjadi perdarahan. Perdarahan 
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postpartum dapat terjadi karena obat yang digunakan untuk menginduksi 

persalinan mungkin memiliki efek langsung pada otot rahim dan faktor 

kelelahan pada otot miometrium sehingga menyebabkan atonia uteri. Dari 

beberapa penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi perdarahan postpartum adalah usia, paritas, jarak kelahiran, 

anemia, IMT, berat lahir, preeklampsia dan induksi persalinan. 

Menurut data Profil Kesehatan DIY, Kabupaten Gunungkidul 

mempunyai kasus terbanyak kematian ibu dibandingkan dengan kabupaten 

lain. Penyebab kematian ibu di antaranya adalah perdarahan dan lokasi kasus 

banyak terjadi di rumah sakit. Sebagai rumah sakit pemerintah, RSUD 

Wonosari juga berfungsi sebagai rumah sakit rujukan di wilayah Kabupaten 

Gunungkidul, sehingga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang 

bermutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dapat menjangkau 

seluruh lapisan masyarakat. Uraian yang telah dijelaskan membuat penulis 

terdorong untuk melakukan penelitian tentang Penyebab Tidak Langsung 

yang Berhubungan dengan Kejadian Perdarahan Postpartum di RSUD 

Wonosari Gunungkidul tahun 2017.6,22 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini sebagai berikut “Apa saja penyebab tidak langsung 

yang berhubungan dengan kejadian perdarahan postpartum di RSUD 

Wonosari Gunungkidul tahun 2017?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Diketahui penyebab tidak langsung yang berhubungan dengan 

kejadian perdarahan postpartum di RSUD Wonosari Gunungkidul. 

2. Tujuan Khusus 

a. Diketahui gambaran penyebab tidak langsung perdarahan 

postpartum di RSUD Wonosari Gunungkidul 

b. Diketahui proporsi kejadian perdarahan postpartum di RSUD 

Wonosari Gunungkidul 

c. Diketahui hubungan usia, paritas, jarak kelahiran, anemia, IMT, 

berat lahir, preeklampsia dan induksi persalinan dengan kejadian 

perdarahan postpartum di RSUD Wonosari Gunungkidul 

d. Diketahui faktor yang paling berpengaruh terhadap kejadian 

perdarahan postpartum di RSUD Wonosari Gunungkidul 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

Menganalisis informasi data untuk pengambilan keputusan yang tepat 

dalam asuhan kebidanan khususnya pada perdarahan postpartum. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapakan dapat menjadi suatu referensi dan sumbangan 

pengetahuan serta bahan evaluasi tentang penyebab tidak langsung yang 

berhubungan dengan kejadian perdarahan postpartum. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Direktur RSUD Wonosari 

Dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pertimbangan 

dalam pembuatan kebijakan tentang upaya promotif dalam deteksi 

dini pencegahan kejadian perdarahan postpartum. 

b. Bagi Bidan dan Tenaga Kesehatan yang Terkait di RSUD Wonosari 

Dapat memberikan masukan dan informasi dari beberapa 

faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian perdarahan 

postpartum sehingga dapat melakukan promosi kesehatan, 

pencegahan, serta deteksi dini terhadap faktor risiko tersebut. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam 

memperkuat hasil-hasil studi yang berkaitan dengan kejadian 

perdarahan postpartum. 

F. Keaslian Penelitian 

Tabel 1. Keaslian Penelitian 

No. Nama Judul Metode Hasil 

1. Friyandini23 Hubungan 

Kejadian 

Perdarahan 

Postpartum 
dengan Faktor 

Risiko 

Karakteristik 
Ibu di RSUP 

Dr. M. Djamil 

Padang pada 
Januari 2012 – 

April 2013 

Desain 

penelitian 

cross 

sectional 
study dan 

menggunakan 

analisis chi 
square. 

Pengambilan 

sampel 
dengan 

purposive 

sampling. 

Berdasarkan segi faktor 

risiko karakteristik ibu, 

kejadian perdarahan 

postpartum banyak dialami 
oleh  responden dengan usia 

reproduksi sehat (20 – 34 

tahun) sebesar 76,6%, dari 
segi faktor risiko paritas 

yang tertinggi adalah 

multiparitas (59,4%) dan 
faktor risiko tingkat 

pendidikan ibu dengan 

tingkat pendidikan tinggi 

(SMA keatas) sebesar 
70,3%. 
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2. Heny24 Hubungan 

antara Umur 
dan Paritas 

dengan 

Perdarahan 

Postpartum di 
RSIA Kota 

Bandung 

Tahun 2009-
2010 

Desain cross 

sectional 
penelitian 

analitik dan 

menggunakan 

analisis chi 
square. 

Pengambilan 

sampel 
dengan 

purposive 

sampling. 

Perdarahan post partum 

tertinggi berada di kisaran 
20-35 tahun yaitu 3,4% 

secara statistik terdapat 

dampak yang cukup 

mencolok p<0,05. 
Perdarahan postpartum 

tertinggi pada paritas >4 

yaitu 9,9% secara statistik 
terdapat dampak yang cukup 

mencolok p<0,05 antara 

paritas dan perdarahan 

postpartum. Nilai risiko 
meningkat pada paritas >4, 

memiliki risiko 7 kali 

dibandingkan paritas 2-4. 
 

3. Maryam25 Hubungan 

antara Paritas 

dan Umur Ibu 
dengan 

Kejadian 

Perdarahan 
Postpartum Di 

RSUD 

Kabupaten 
Bombana 

Provinsi 

Sulawesi 

Tenggara 
tahun 2017 

 

Desain 

penelitian 

case control 
dan 

menggunakan 

analisis chi 
square. 

Pengambilan 

sampel 
menggunakan 

purposive 

sampling. 

Yang mengalami perdarahan 

postpartum sebagian besar 

ibu nifas memiliki paritas 
yang tidak berisiko (II-III), 

yakni sebanyak 58 orang 

(56,9%). Sebagian besar ibu 
nifas memiliki umur yang 

tidak berisiko (20-35 tahun), 

yakni sebanyak 54 orang 
(52,9%). 

4. Purtikasari26 Hubungan 
Karakteristik 

Ibu terhadap 

Kejadian 

Perdarahan 
Postpartum Di 

Kecamatan 

Pasar Rebo 
Jakarta Timur 

tahun 2015 

 

Desain 
penelitian 

cross 

sectional dan 

pengambilan 
sampel 

dengan 

purposive 
sampling. 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan kejadian 

perdarahan post partum 

dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan, paritas dan jarak 
kelahiran. 

5. Megasari27 Faktor-faktor 
yang 

Berhubungan 

dengan 
Kejadian 

Perdarahan 

Desain 
penelitian 

case control 

dan 
pengujian 

bivariat 

Hasil penelitian ibu dengan 
umur <20 dan >35 tahun 12 

kali lebih berisiko dengan 

nilai OR 12.336, paritas ibu 
yang >3 kali lebih berisiko 

dengan nilai OR 3.833 kali, 
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Pasca 

Persalinan di 

RSUD Arifin 
Achmad 

Provinsi Riau 

Tahun 2009-

2010 

dengan chi-

square dan 

multivariat 
dengan uji 

regresi 

logistik 

ganda. 

ibu dengan kadar 

hemoglobin <11gr/dl 2 kali 

lebih berisiko dengan nilai 
OR 2.027 kali, ibu yang 

tidak melakukan kunjungan 

antenatal K4 2 kali lebih 

berisiko dengan nilai OR 
2.090, ibu dengan 

pendidikan SLTP kebawah 2 

kali lebih berisiko dengan 
nilai OR 2.027 kali, ibu 

dengan yang bekerja 

memiliki resiko 2 kali. 

8. Puspitasari18 Risk Factors 
of Postpartum 

Hemorrhage 

in Bondowoso 
District, East 

Java 

Desain 
penelitian 

case control 

dan 
pengujian 

bivariat 

dengan chi-
square dan 

multivariat 

dengan uji 

regresi 
logistik 

ganda. 

Perdarahan post partum 
secara langsung dipengaruhi 

oleh ruang kelahiran, 

kunjungan antenatal, skor 
risiko tinggi, jenis 

persalinan. Kartu skor risiko 

tinggi dipengaruhi oleh 
ruang kelahiran, pendapatan 

keluarga, dan kunjungan 

antenatal. MUAC 

dipengaruhi oleh pendapatan 
keluarga. Jenis pengiriman 

(dibantu) dipengaruhi oleh 

kartu skor berisiko tinggi 
dan MUAC ibu. 

 

Penelitian ini meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kejadian perdarahan postpartum. Perbedaan dengan penelitian terdahulu 

adalah variabel, lokasi dan desain penelitian. 


