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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang “Penyebab Tidak 

Langsung yang Berhubungan dengan Kejadian Perdarahan Postpartum di 

RSUD Wonosari Gunungkidul Tahun 2017” kesimpulan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Penyebab tidak langsung yang berhubungan dengan perdarahan 

postpartum adalah usia, anemia, IMT, preeklampsia dan induksi 

persalinan. 

2. Gambaran penyebab tidak langsung perdarahan postpartum di RSUD 

Wonosari Gunungkidul adalah mayoritas pada usia 26-30 tahun, paritas 

multipara, jarak kelahiran ≥2 tahun, ibu tidak anemia, IMT normal, berat 

lahir normal, ibu tidak mengalami preeklampsia dan ibu tanpa induksi 

persalinan. 

3. Proporsi ibu yang mengalami perdarahan postpartum mayoritas pada ibu 

dengan usia ≥36 tahun sebesar 33%, ibu dengan paritas multipara sebesar 

62%, ibu dengan jarak kelahiran ≥2 tahun sebesar 86%, ibu tidak anemia 

sebesar 52%, ibu dengan IMT normal sebesar 40%, ibu dengan berat 

lahir bayi normal sebesar 93%, ibu yang tidak menderita preeklampsia 

sebesar 67% dan ibu dengan induksi persalinan sebesar 69%. Sedangkan 
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proporsi penyebab langsung perdarahan postpartum paling banyak 

(47,6%) diakibatkan karena atonia uteri. 

4. Hasil analisis menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara usia, 

anemia, IMT, preeklampsia dan induksi persalinan dengan kejadian 

perdarahan postpartum di RSUD Wonosari Gunungkidul Tahun 2017. 

Tidak ada hubungan yang bermakna antara paritas, jarak kelahiran dan 

berat lahir dengan kejadian perdarahan postpartum di RSUD Wonosari 

Gunungkidul Tahun 2017. 

5. Faktor yang paling berpengaruh dalam kejadian perdarahan postpartum 

di RSUD Wonosari Gunungkidul Tahun 2017 adalah preeklampsia. 

B. Saran 

1. Bagi Direktur RSUD Wonosari 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam 

upaya skrining faktor penyebab kejadian perdarahan postpartum, 

sehingga dapat diambil langkah efektif untuk mencegah terjadinya 

komplikasi lain terhadap ibu hamil dan bersalin. 

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

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk 

mewaspadai ibu hamil dan bersalin yang memiliki faktor risiko 

terjadinya perdarahan postpartum guna mencegah terjadinya komplikasi 

dan menentukan perawatan khusus bagi ibu. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti diharapkan dapat mengembangkan variabel lain dan 

menggunakan desain yang lebih baik serta mengidentifikasi keterbatasan 

pada penelitian ini untuk dijadikan pertimbangan. 

 


