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RINGKASAN 

 

 Lama rawat inap di banyak negara telah mengalami penurunan dari tiga 

sampai empat hari menjadi 24 sampai 48 jam pascapersalinan. Banyak wanita 

yang melahirkan di fasilitas kesehatan pulang hanya dalam beberapa jam. Padahal 

faktanya, dua pertiga kematian ibu terjadi pada dua hari pertama setelah 

persalinan. Penelitian-penelitian terkait pernah dilakukan, namun perdebatan 

tentang lama inap optimal ini masih terus berlanjut sampai sekarang karena data 

dan efek terkait masih terbatas. Tanda bahaya dan gejala abnormal masa nifas 

adalah gejala yang menunjukkan bahwa ibu dalam keadaan bahaya (morbiditas) 

yang dapat berdampak pada mortalitas ibu. Berbeda dengan data kematian 

(mortalitas), data kesakitan (morbiditas) maternal masih sangat terbatas, dan jika 

ada sering kali under reported. Kebutuhan pelayanan dan dukungan terhadap 

pasien nifas sampai saat ini kurang digambarkan dengan baik, namun jelas bahwa 

kebanyakan ibu nifas kurang mendapatkan pelayanan optimal. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah lama rawat inap 

berhubungan dengan terjadinya tanda bahaya dan gejala abnormal masa nifas. 

Tujuan khususnya 1) mengetahui lama rawat inap ibu nifas di tempat persalinan, 

2) mengetahui kejadian tanda bahaya dan gejala abnormal masa nifas, dan 3) 

menganalisis hubungan lama rawat inap terhadap tanda bahaya dan gejala 

abnormal masa nifas. Manfaat penelitian ini untuk memberikan masukan dalam 

rangka meningkatkan upaya pencegahan munculnya tanda bahaya dan gejala 

abnormal masa nifas yang dapat mengakibatkan morbiditas bahkan mortalitas ibu. 
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 Metode penelitian yang digunakan adalah observasional analitik dengan 

menggunakan desain cross-sectional. Intervensi berupa observasi dan pemantauan 

ibu dengan riwayat persalinan normal di Puskesmas Tanah Kalikedinding yang 

dilakukan sampai dua minggu pascapersalinan. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan ini adalah non-probability sampling dengan teknik consecutive sampling 

dengan jumlah sampel 69 ibu nifas. Hipotesis : ada hubungan antara lama rawat inap 

dengan terjadinya tanda bahaya dan gejala abnormal masa nifas. Cara pengumpulan 

data dengan observasi, wawancara dan pemantauan kesehatan menggunakan 

kuesioner. Analisis data menggunakan Chi Square. Penelitian dilakukan selama satu 

bulan (Mei sampai dengan Juni 2012). 

 Hasil penelitian dari 69 responden dengan riwayat kehamilan dan 

persalinan pervaginam normal, hampir seluruhnya (85,5%) berusia 20-35 tahun 

(usia risiko rendah) dan sebagian besar (57,97%) responden adalah multipara. 

Lama rawat inap responden sebagian besar (73,91%) kurang dari 24 jam. Dari 69 

responden, tanda bahaya dan gejala abnormal masa nifas muncul pada sebagian 

besarnya (55,07%), baik kurang atau lebih dari 24 jam. Keterbatasan ruang rawat 

inap menjadi salah satu penyebab ibu nifas dipulangkan lebih dini. Alasan lainnya 

adalah pertimbangan keluarga tentang biaya rawat inap meskipun pelayanan 

persalinan (Jampersal) telah diberikan secara gratis.  

 Pada penelitian ini 6 dari 8 tanda bahaya muncul antara lain : puting lecet 

(paling banyak 45,16%, terjadi pada 14 primipara dan 14 multipara), payudara 

bengkak, merah dan sakit (12 primipara dan 2 multipara), depresi (6 primipara 

dan 2 multipara), nyeri/ panas tungkai (4 primipara dan 2 multipara), demam (3 

primipara dan 1 multipara), lokia berbau (1 primipara dan 1 multipara). Hasil uji 

statistik Chi-square (X2) didapatkan hasil bahwa ada hubungan paritas dengan 
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terjadinya tanda bahaya dan gejala abnormal masa nifas (p 0,03 < α), dimana 

primipara mempunyai risiko empat kali lebih sering mengalami tanda bahaya dan 

gejala abnormal masa nifas dibanding multipara (OR 4,71 95% CI : 1,633 - 

13,607). Semua tanda bahaya dan gejala abnormal maupun masalah maupun 

masalah lain yang timbul pada responden penelitian ini disebabkan karena 

observasi nifas yang kurang adekuat dan pemulangan pasien sebagian besar tidak 

dinilai berdasarkan kriteria pemulangan dini postpartum terutama pada 

pemulangan yang kurang dari 24 jam.  

 Hasil uji statistik Chi-square (X2) didapatkan bahwa tidak ada hubungan 

lama rawat inap dengan terjadinya tanda bahaya dan gejala abnormal masa nifas 

(p 0,096 > α). Keadaan tersebut disebabkan karena pada semua lama rawat inap, 

kurang maupun lebih dari 24 jam, observasi dan konseling ibu nifas di ruang 

perawatan kurang adekuat dan kriteria pemulangan dini sebagian besar tidak 

dinilai sehingga pada semua lama rawat inap, sebagian besarnya mengalami tanda 

bahaya dan gejala abnormal masa nifas.  

  Kesimpulannya 1) sebagian besar (73,91%) lama rawat inap di Puskesmas 

Tanah Kalikedinding Surabaya  kurang dari 24 jam, 2) sebagian besar (66,13%) 

tanda bahaya dan gejala abnormal masa nifas di Puskesmas Tanah Kalikedinding 

Surabaya terjadi pada lama rawat inap (LOS) kurang dari 24 jam, dan 3) tidak ada 

hubungan lama rawat inap (LOS) dengan terjadinya tanda bahaya dan gejala 

abnormal masa nifas di Puskesmas Tanah Kalikedinding Surabaya. 
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ABSTRACT 
CORRELATION BETWEEN LENGTH OF STAY (LOS) AND 

POSTPARTUM DANGER SIGNS AND ABNORMAL SYMPTOMS 
OCCURENCE IN PUSKESMAS TANAH KALIKEDINDING SURABAYA 

 
Juwita Setya Dewi 

 

 

Background. The length of postpartum hospital stay has declined in many 
countries, from 3-4 days and currently 24-48 hours. In fact, two thirds of maternal 
mortality occurs in the first two days after labor. Postpartum danger signs and 
abnormal symptoms was the well-known sign of maternal morbidity, which may 
lead to maternal mortality. 
 
Objectives. We aimed to assess whether postpartum length of stay causes the 
occurrence of postpartum danger signs and abnormal symptoms. 

Method. This was an analytic observational cross-sectional study of 69 women 
with normal pregnancy and vaginal birth history in Puskesmas Tanah 
Kalikedinding Surabaya during May until June 2012. Women were observed for 
two weeks postpartum. 

Result. Among 69 respondents (85,5% aged 20-35 years, and 57,97% multipara), 
most of them stayed < 24 hours and had experienced postpartum danger signs and 
abnormal symptoms. There was no correlation between length of stay and 
postpartum danger signs and abnormal symptoms occurrence (p 0,096 > α), but 
most of postpartum danger signs and abnormal symptoms occur when mother 
stays less than 24 hours after labor. However, parity shows correlation (p 0,03< 
α), which primiparas were 4,71 more likely to have experienced postpartum 
danger signs and abnormal symptoms compared to multiparas (OR=4,71 95% CI: 
1,633 - 13,607).  

Conclusion. The quality of care is not dependent on length of stay. Adequate 
observation and counseling before and after discharge from health facility may 
prevent the occurrence of postpartum danger signs and abnormal symptoms.  
   
 

Keyword : Length of stay (LOS), Postpartum danger signs and abnormal 
symptoms 
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