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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Telaah Pustaka 

1. Perdarahan Postpartum 

a. Pengertian Postpartum 

Perdarahan postpartum didefinisikan sebagai hilangnya 500 

ml atau lebih darah setelah kala tiga persalinan selesai. Setara 

dengan pengeluaran darah 1000 ml pada seksio sesarea.13 

Perdarahan postpartum adalah perdarahan masif  yang berasal dari 

tempat implantasi plasenta, robekan pada jalan lahir dan jaringan 

sekitarnya dan merupakan salah satu penyebab kematian ibu 

disamping perdarahan karena hamil ektopik dan abortus.1 

b. Jenis Perdarahan  

Perdarahan postpartum primer terjadi dalam 24 jam pertama 

dan biasanya disebabkan oleh atonia uteri, berbagai robekan jalan 

lahir dan sisa sebagian plasenta. Dalam kasus yang jarang, biasanya 

karena inversio uteri. Sedangkan perdarahan postpartum sekunder 

terjadi setelah 24 jam persalinan, biasanya karena sisa plasenta.1 

c. Diagnosis  

Diagnosis dapat ditegakkan dengan melakukan beberapa 

pemeriksaan diantaranya14: 

1) Pemeriksaan fisik. Pucat, disertai tanda-tanda syok, tekanan 

darah rendah, nadi cepat kecil, ekstremitas dingin dan tampak 

darah dari vagina secara terus menerus. 
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2) Pemeriksaan obstetrik. Kontraksi ulkus lembek, uterus 

membesar bila ada atonia uteri. Bila kontraksi uterus baik 

mungkin karena perlukaan di jalan lahir. 

3) Pemeriksaan ginekologi. Dilakukan dalam keadaan baik atau 

telah diperbaiki, dapat diketahui kontraksi uterus, luka jalan lahir 

dan retensi sisa plasenta. 

4) Pemeriksaan penunjang seperti tes laboratorium, tes radiologi.  

d. Faktor Penyebab Perdarahan Postpartum Primer 

1) Perdarahan dari Tempat Implantasi Plasenta 

a) Gangguan perfusi myometrium (hipotensi, atonia uteri, 

induksi) 

Induksi dan stimulasi persalinan menyebabkan kerja uterus 

yang berlebih pada kala satu dan dua mengakibatkan 

kegagalan retraksi otot uterus pada kala tiga sehingga terjadi 

perdarahan.  

b) Overdistensi uterus (hidramnion, kembar) 

Kehamilan kembar adalah kehamilan dengan dua janin atau 

lebih. Hidramnion adalah jumlah cairan ketuban >1500 ml.15 

Jika ketuban pecah saat persalinan pada kasus 

polihidramnion atau setelah kelahiran bayi pertama dalam 

kehamilan multipel, penyempitan rongga uterus yang 

mendadak dan luas dapat menjadi presipitasi pelepasan 

plasenta. Saat uterus sangat teregang dalam kehamilan, sel 
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otot menjadi kurang mampu berkontraksi dan beretraksi 

secara efisien pada kala III persalinan. Oleh sebab itu 

penyebab perdarahan postpartum pada kondisi tersebut 

adalah atonia uteri.16 

c) Persalinan lama 

Persalinan lama adalah persalinan yang berjalan lebih dari 

24 jam untuk primigravida dan 18 jam untuk bagi 

multigravida.15 Persalinan lama dicirikan dengan kontraksi 

lemah dan tidak beraturan. Dehidrasi, ketosis, dan 

kelemahan dapat berperan sehingga otot uterus menjadi 

letih. Insersi yang terjadi dapat mengakibatkan atonia 

uterus.16 

d) Persalinan presipitatus 

Jalanya janin yang terlalu cepat pada jalan lahir dpat 

menghalangi regangan jaringan yang berangsur-angsur dan 

perlahan, yang dapat mengakibatkan laserasi serviks, vagina, 

dan atau perineum sehingga meningkatkan kehilangan 

darah.  

 

 

e) Preeklampsia  

Preeklampsia adalah penyakit dengan tanda-tanda 

hipertensi, edema dan proteinuria yang timbul karena 
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kehamilan setelah usia kehamilan 20 minggu atau segera 

setelah persalinan. Hipertensi ialah tekanan darah sistolik 

dan diastolik ≥140/90 mmHg. Pengukuran tekanan darah 

sekurang-kurangnya dilakukan 2 kali selang 4 jam. 

Proteinuria ialah adanya 300 mg protein dalam urin selama 

24 jam atau sama dengan ≥1+ dipstick.1 Preeklampsia dapat 

membuat tekanan darah ibu melonjak naik, hemoragi dapat 

membuatnya turun drastis. Kondisi yang satu dapat 

menyamarkan yang lain sehingga tanda-tanda vital yang 

berbeda harus sering dipantau karena mempengaruhi 

diagnosis dan penanganan akurat.16 

2) Trauma Saluran Genetalia  

a) Berat badan bayi >4kg 

Makrosomia atau bayi besar adalah bayi baru lahir yang 

berat badan lahir pada saat persalinan lebih dari 4000 gram. 

Seorang ibu dengan panggul sempit atau janin besar, maka 

kala duanya akan sangat memanjang.1   

b) Episiotomy lebar 

Episiotomy adalah mempercepat persalinan dengan 

memperlebar jalan lahir lunak.15   

3) Anemia  

Anemia didefinisikan sebagai kekurangan zat besi. 

Anemia sendiri diklasifikasikan menjadi anemia ringan, anemia 
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sedang dan anemia berat. Dikatakan anemia apabila kadar 

hemoglobin (Hb) adalah <11 gr%. Volume darah semakin 

meningkat di mana jumlah serum darah lebih besar dari 

pertumbuhan sel darah, sehingga terjadi semacam pengenceran 

darah (hemodilusi) dengan puncaknya pada umur hamil 32 

minggu. Serum darah (volume darah) bertambah sebesar 25 

sampai 30% sedangkan  sel darah bertambah sekitar 20%. 

Anemia dapat menyebabkan retensio plasenta dan perdarahan 

postpartum karena atonia uteri. 15 

e. Etiologi   

1) Atonia Uteri 

Atoni uteri adalah keadaan lemahnya tonus/kontraksi 

rahim yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup 

perdarahan terbuka dari tempat implantasi plasenta setelah bayi 

dan plasenta lahir.1 Perdarahan postpartum bisa dikendalikan 

melalui kontraksi dan retraksi serat-serat myometrium. 

Kontraksi dan retraksi ini menyebabkan terlipatnya pembuluh-

pembuluh darah sehingga aliran darah ke tempat plasenta 

menjadi terhenti. Kegagalan mekanisme akibat gangguan fungsi 

myometrium dinamakan atonia uteri dan keadaan ini menjadi 

penyebab utama perdarahan postpartum.17 Faktor 

predisposisinya adalah sebagai berikut: 
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a) Regangan rahim berlebih karena kehamilan gemelli, 

polihidramnion, atau anak terlalu besar. 

b) Kelelahan karena persalinan lama atau persalinan kasep. 

c) Kehamilan grade-multipara. 

d) Ibu dengan keadaan umum yang jelek, anemis, atau 

menderita penyakit menahun. 

e) Mioma uteri yang mengganggu kontraksi rahim. 

f) Infeksi intrauterine (korioamnionitis). 

g) Ada riwayat pernah atonia uteri sebelumnya. 

2) Robekan Jalan Lahir 

Robekan jalan lahir terjadi pada persalinan dengan 

trauma. Pertolongan persalinan yang semakin manipulatif dan 

traumatik akan memudahkan robekan jalan lahir dan karena itu 

dihindarkan memimpin persalinan saat pembukaan serviks 

belum lengkap. Robekan jalan lahir biasanya akibat episiotomi, 

robekan spontan perineum, trauma forceps atau vakum 

ekstraksi, atau karena versi ekstraksi. Robekan yang terjadi bisa 

ringan (lecet, laserasi), luka episiotomi, robekan perineum 

spontan derajat ringan sampai rupture perineum totalis (sfingter 

ani terputus), robekan pada dinding vagina, ferniks uteri, serviks, 

daerah sekitar klitoris, uretra dan bahkan yang terberat rupture 

uteri. Perdarahan yang terjadi saat kontraksi uterus baik biasanya 

karena ada robekan atau sisa plasenta. Pemeriksaan dapat 
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dilakukan dengan cara melakukan inspeksi pada vulva, vagina 

dan serviks dengan memakai speculum untuk mencari sumber 

perdarahan dengan ciri warna darah yang segar dan pulsatif 

sesuai dengan denyut nadi.1  

3) Retensio Plasenta 

Retensio plasenta adalah tertinggalnya plasenta di dalam 

uterus setelah setengah jam bayi lahir. Plasenta sukar dilepas 

dengan pertolongan aktif kala tiga, bisa disebabkan oleh adhesi 

yang kuat antara plasenta dan uterus disebut sebagai: 

a) Plasenta akreta bila implantasi menebus desidua basalis dan 

nitabuch layer. 

b) Plasenta inkreta bila sampai menembus myometrium. 

c) Plasenta prekreta bila vili korialis sampai menembus 

perimetrium. 

Faktor predisposisi terjadinya plasenta akreta adalah 

plasenta previa, bekas seksio sesaria, pernah kuret berulang, dan 

multiparitas. Bila sebagian kecil dari plasenta dari plasenta 

masih tertinggal dalam uterus disebut rest placenta dan dapat 

menimbulkan perdarahan postpartum primer atau sekuder. 

Proses kala tiga didahului dengan tahap pelepasan plasenta akan 

ditandai dengan perdarahan pervaginam atau sebagian plasenta 

sudah lepas tapi tidak keluar pervaginam, sampai akhirnya 

ekspulsi, plasenta lahir. Pada retensio plasenta sepanjang 
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plasenta belum terlepas maka tidak akan menimbulkan 

perdarahan. Sebagian plasenta belum terlepas maka 

menimbulkan perdarahan. Sebagian plasenta yang lepas dapat 

menimbulkan perdarahan yang cukup banyak dan harus 

diantisipasi dengan segera melakukan manual plasenta, 

meskipun kala uri belum lewat setengah jam.  

Sisa plasenta bisa diduga bila kala uri berlangsung tidak 

lancar, atau setelah melakukan manual plasenta atau 

menemukan adanya kotiledon yang tidak lengkap pada saat 

melakukan pemeriksaan plasenta dan masih ada perdarahan dari 

ostium uteri eksternum pada konstraksi rahim sudah baik dan 

robekan jalan lahir sudah terjahit. Untuk itu harus dilakukan 

eksplorasi ke dalam rahim dengan cara manual atau digital atau 

kuret dan pemberian uterotonika.1  

4) Inversi Uterus 

Menurut Basket TF dan Shiers C dalam buku 

Kedaruratan dalam Persalinan, inversi disebabkan oleh 

kesalahan penatalaksanaan kala tiga persalinan, yang meliputi: 

a) Traksi tali pusat yang dikontrol terlalu dini dan berlebihan 

sebelum tanda pelepasan plasenta 

b) Traksi tali pusat yang dikontrol saat uterus relaksasi 

c) Penggunaan tekanan fundus dengan atau tanpa traksi tali 

pusat. 
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Inversi uterus juga dapat terjadi secara spontan setelah 

dekompresasi uterus mendadak, seperti pada pelahiran bayi 

makrosomia atau kembar, atau yang jarang terjadi, setelah 

peningkatan tekanan intra abdomen saat uterus dapat terdorong 

dan keluar akibat batuk dan muntah.16 Inversio uteri ditandai 

dengan tanda-tanda: 

a) Syok karena kesakitan 

b) Perdarahan banyak bergumpal 

c) Di vulva tampak endometrium terbalik dengan atau tanpa 

plasenta yang masih melekat 

d) Bila baru terjadi, maka prognosis cukup baik akan tetapi bila 

kejadiannya cukup lama, maka jepitan serviks yang 

mengecil akan membuat uterus mengalami iskemia, nekrosis 

dan infeksi. 

5) Perdarahan karena Gangguan Pembekuan Darah 

Setiap penyakit hemorrargik (blood dyscresias) dapat 

diderita oleh wanita hamil dan kadang-kadang menyebabkan 

perdarahan postpartum.17 Kausal perdarahan postpartum karena 

gangguan pembekuan darah baru dicurigai bila penyebab yang 

lain dapat disingkirkan apalagi disertai ada riwayat pernah 

mengalami hal yang sama pada persalinan sebelumnya. Akan 

ada tendensi mudah terjadi perdarahan setiap dilakukan 

penjahitan dan perdarahan akan merembes atau timbul 
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hematoma pada bekas jahitan, suntikan, perdarahan dari gusi, 

rongga hidung dan lain-lain.1 Afibriogenemia atau 

hypofibrinogenemia dapat terjadi setelah abruptio placenta, 

retention janin-mati yang lama di dalam rahim dan pada emboli 

cairan ketuban. Thromboblastik yang timbul dari degenerasi dan 

autolisis decidua serta plasenta dapat memasuki sirkulasi 

maternal dan menimbulkan koagulasi intravaskuker serta 

penurunan fibrinogen yang beredar. Keadaan tersebut yaitu 

suatu kegagalan pada mekanisme pembekuaan, menyebabkan 

perdarahan yang tidak dapat dihentikan dengan yang biasanya 

dipakai untuk mengendalikan perdarahan.17      

f. Komplikasi  

Syok hipovolemik karena perdarahan yang hebat dan sepsis 

akibat infeksi adalah dua komplikasi yang fatal pada peristiwa ruptur 

uteri. Syok hipovolemik terjadi bila pasien tidak segera mendapat 

infus cairan kristaloid yang banyak untuk selanjutnya dalam waktu 

yang cepat digantikan dengan transfusi darah segar. Infeksi berat 

umumnya terjadi pada pasien kiriman dimana ruptur uteri telah 

terjadi sebelum tiba di rumah sakit dan telah mengalami berbagai 

manipulasi termasuk periksa dalam yang berulang. Jika dalam 

keadaan demikian pasien tidak segera memperoleh terapi antibiotik 

yang sesuai, hampir pasti pasien akan menderita peritonitis yang 

luas dan menjadi sepsis pasca bedah. Syok hipovolemik dan infeksi 
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merupakan sebab-sebab utama yang meninggikan angka kematian 

maternal dalam obstetrik. Meskipun pasien dapat diselamatkan, 

morbiditas dan kecacatan tetap tinggi.1,13 

2. Paritas 

Paritas/ para adalah jumlah yang diakhiri dengan kelahiran 

janin yang memenuhi syarat untuk melangsungkan  kehidupan (28 

minggu atau 1000 gram).18
 Paritas adalah wanita yang pernah 

melahirkan bayi aterm.19 Banyak anak akan sangat mempengaruhi 

kesehatan ibu dan anak. Kejadian kematian ibu dan bayi pada 

persalinan pertama cukup tinggi, yang kedua paling rendah dan 

ketiga sedikit dibawah yang pertama.20 Paritas dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut19: 

a. Nulipara yaitu seorang wanita yang belum pernah 

menyelesaikan kehamilan. 

b. Primipara yaitu seorang wanita yang telah melahirkan bayi 

aterm sebanyak satu kali. 

c. Multipara yaitu seorang wanita yang telah melahirkan anak 

hidup beberapa kali, dimana persalinan tersebut tidak lebih dari 

lima kali. 

d. Grandemultipara yaitu wanita yang telah melahirkan janin aterm 

lebih dari lima kali. 

Pada paritas yang rendah (paritas satu), ketidaksiapan ibu 

dalam menghadapi persalinan yang pertama merupakan faktor 
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penyebab ketidakmampuan ibu hamil dalam menangani komplikasi 

yang terjadi selama kehamilan, persalinan dan nifas. Sedangkan 

pada paritas lebih dari tiga, karena uterus yang telah melahirkan 

banyak anak maka uterus bekerja kurang efisien pada setiap kala 

dalam persalinan.  

3. Karakteristik Ibu 

a. Usia  

Kehamilan dan persalinan paling aman pada kebanyakan 

aspek adalah bila ibu melahirkan bayi pada usia 20-34 tahun.21 

Angka kematian anak dan ibu dengan umur di bawah 20 tahun 

dan di atas 35 tahun, lebih tinggi bila dibandingkan dengan 

angka kematian dari ibu yang berumur antara 20-35 tahun. Lebih 

dari sepertiga kelahiran di seluruh dunia setiap tahunnya adalah 

dari pada ibu yang lebih muda dari 20 tahun dan lebih tua dari 

35 tahun. Perempuan yang belum dewasa memiliki organ 

reproduksi yang belum kuat untuk berhubungan intim dan 

melahirkan, sehingga gadis dibawah umur memiliki risiko empat 

kali mengalami luka serius dan meninggal akibat melahirkan.22 

Masalah yang dihadapi wanita hamil berusia lebih tua (35 tahun 

atau lebih) biasanya merupakan akibat kelainan kromosom atau 

komplikasi medis akibat penyakit kronik yang lebih sering 

terjadi pada wanita yang beranjak tua.21 Tingkat kesuburan 
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wanita berkurang ketika seorang wanita di awal 30 tahun dan 

setelah 35 tahun lebih menurun.22 

b. Jarak Persalinan 

Jarak persalinan adalah sela antara persalinan yang lalu 

dengan persalinan terakhir. Jarak persalinan kurang dari dua 

tahun menyebabkan rahim dan kesehatan ibu belum pulih 

dengan baik. Keadaan tersebut perlu diwaspadain dikarenakan 

kemungkinan janin dapat mengalami pertumbuhan kurang baik, 

persalinan dan perdarahan. Jarak persalinan yang pendek 

menyebabkan kelemahan dan kelelahan otot rahim, sehingga 

rahim belum siap menerima implantasi. Oleh karena itu, janin 

tumbuh kurang sempurna. Rahim yang lemah tidak mampu 

mempertahankan hasil konsepsi sampai aterm sehingga terjadi 

kelahiran sebelum waktunya yang menyebabkan janin lahir 

dengan berat badan lahir rendah.15  

c. Status Pekerjaan  

Tuntutan pekerjaan dapat membuat karyawan terpajan 

pada logam, debu, serat, asap, bahan kimia, bahaya biologis, 

suara, getaran, dan radiasi. Waspadai hubungan antara jenis 

pekerjaan dan pajanan terhadap agens, seperti insektisida, 

herbisida dan fungisida yang digunakan di bidang pertanian.21  

Tidak ada rekomendasi dalam asuhan kehamilan dimana ibu 

hamil sama sekali tidak boleh melakukan aktivitas pekerjaan 
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rumah ataupun bekerja di luar rumah, yang penting diperhatikan 

adalah keseimbangan dan toleran dalam pekerjaan. Hal yang 

perlu diperhatikan dalam pekerjaan atau aktivitas bagi ibu hamil 

adalah apakah aktivitasnya berisiko bagi kehamilan.23  

3. Hubungan Paritas dengan Perdarahan Postpartum 

Ibu yang pernah hamil atau melahirkan anak empat kali atau 

lebih memiliki banyak kemungkinan seperti kekendoran pada 

dinding perut ataupun kekendoran pada dinding rahim.24 Otot rahim 

mempunyai kemampuan meregang dalam batas tertentu.19 Otot 

dinding perut meregang dan akhirnya kehilangan sedikit tonus otot. 

Setelah melahirkan, tonus otot secara bertahap kembali, tetapi 

pemisahan otot (diastasis recti abdominis) menetap.23  

Bertambahnya paritas, akan semakin banyak jaringan ikat 

pada uterus sehingga kemampuan untuk berkontraksi semakin 

menurun akibatnya sulit melakukan penekanan pada pembuluh-

pembuluh darah yang terbuka setelah terlepasnya plasenta. Selain 

itu, juga terjadi kemunduran dan cacat pada endometrium yang 

mengakibatkan terjadinya fibrosis pada bekas implantasi plasenta 

sehingga vaskularisasi dapat berkurang. Untuk memenuhi 

kebutuhan nutrisi dan janin, plasenta mengadakan perluasan 

implantasi dan vili khorialis menembus dinding uterus lebih dalam 

lagi sehingga dapat terjadi retensio plasenta adesiva hingga 

perkreta.11,25  
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Paritas mempunyai pengaruh terhadap kejadian perdarahan 

pasca persalinan karena pada saat kehamilan dan persalinan terjadi 

perubahan pada serabut otot di uterus yang dapat menurunkan 

kemampuan uterus untuk berkontraksi sehingga sulit untuk 

melakukan penekanan pada pembuluh-pembuluh darah yang 

membuka setelah lepasnya plasenta. Risiko terjadinya perdarahan 

pasca persalinan akan meningkat setelah persalinan ketiga atau lebih 

yang mengakibatkan terjadinya perdarahan pasca persalinan.8,26 

Paritas tinggi merupakan salah satu faktor risiko untuk terjadinya 

perdarahan postpartum. Paritas lebih dari tiga mempunyai risiko 

lebih besar untuk terjadinya perdarahan postpartum karena otot 

uterus lebih sering meregang sehingga dindingnya menipis dan 

kontraksinya menjadi lebih lemah. 
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B. Kerangka Teori  

  Determinan Jauh          Determinan Antara                 Hasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Gambar 1. Kerangka Teori tentang Kematian dan Kesakitan Menurut 

Mc.Carthy dan Maine 

Sumber: Ilmu Kebidanan Sarwono Prawirohardjo1 
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C. Kerangka Konsep 

     Variabel Bebas    Variabel Terikat 

Paritas 
 

Kejadian PPP Primer 

1. Paritas berisiko 

2. Paritas tidak 

berisiko 

1. Ya 

2. Tidak  

 

Gambar 2. Kerangka Konsep 

D. Hipotesis  

Terdapat hubungan antara paritas ibu dengan perdarahan 

postpartum primer di RSUD Wonosari tahun 2018 


