
 

  

1 

  

BAB I 

 PENDAHULUAN 

  
1.1.  Latar Belakang 

Salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan 

adalah Angka Kematian Ibu (AKI). WHO pada tahun 2012 

memperkirakan diseluruh dunia setiap tahunnya sekitar 292.000 

perempuan meninggal akibat komplikasi selama kehamilan, setelah 

kehamilan dan setelah persalinan. Komplikasi utama sebesar 80% 

disebabkan oleh pendarahan, infeksi, preeklampsia/eklampsia dan aborsi 

yang tidak aman. Dari seluruh kematian ibu tersebut 99% terjadi di negara 

berkembang termasuk Indonesia. Rasio kematian ibu di negara-negara 

berkembang adalah 240 per 100.000 kelahiran hidup dibandingkan 16 per 

100.000 kelahiran hidup di negara maju. Di Indonesia hampir 10.000 

wanita meninggal setiap tahunnya karena masalah dalam kehamilan dan 

persalinan (WHO, 2012). Penyebab utama kematian ibu di Indonesia 

tersebut adalah perdarahan (28 %), preeklampsia/eklampsia (24 %), 

infeksi (11 %), partus lama (5%) dan abortus (5%) (BKKBN, 2010).  

Jumlah Angka Kematian Ibu di Indonesia masih sangat tinggi 

dibanding dengan negara–negara Asia Tenggara yang lain. AKI di 

Indonesia dari data Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 

2012 tercatat sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup, angka tersebut 

mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Angka Kematian Ibu 

(AKI) tahun 2007 yaitu 228 per 100.000 kelahiran hidup (Profil Kesehatan  
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Provinsi Jawa Timur, 2011). Angka tersebut masih merupakan angka 

tertinggi jika dibandingkan dengan negara – negara lain di Asia Tenggara, 

pada tahun 2010 AKI di Vietnam sebesar 160 per kelahiran hidup, 

Thailand 12 per kelahiran hidup, Malaysia adalah 28 per kelahiran hidup, 

dan Filipina 160 per kelahiran hidup (UNICEF, 2010).  

Angka Kematian Ibu (AKI) pada beberapa tahun terakhir menurut 

Laporan Kematian Ibu (LKI) kab./kota se-Jawa Timur, dari tahun 2007 – 

2014 cenderung mengalami penurunan yang terlihat pada grafik 1.1 

dibawah ini :  

 

   

Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di Propinsi Jawa Timur 

tersebut telah melampaui target Millenium Development Goals (MDGs) 

tahun 2015 yaitu sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup. Namun bila 

dilihat dari jumlah absolut kematian ibu di Jawa Timur, pada tahun 2012 
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Gambar 1.1 Gambaran Angka Kematian Ibu di Jawa Timur 

 

Sumber : Laporan Kematian Ibu (LKI) Kabupaten/kota se-Jawa Timur, 2011 
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masih tergolong tinggi yakni terdapat 449 kasus ibu meninggal dan 

kemudian meningkat pada tahun 2013 menjadi 474 kasus ibu meninggal. 

Berikut grafik yang menunjukkan perbandingan Angka Kematian Ibu 

(AKI) di Jawa Timur pada tahun 2014 dengan target Millenium 

Development Goals (MDGs) tahun 2015 : 

 

 

 

Beberapa penyebab kematian ibu di Jawa Timur tahun 2011 yaitu : 

pendarahan sebesar 29.35%, preeklamsi/eklamsi sebesar 27.27%, jantung 

15.47%, infeksi 6,06% dan lain–lain sebesar 21.85%. Perdarahan 

postpartum diartikan sebagai kehilangan darah secara abnormal sebanyak 

500 ml atau lebih darah setelah persalinan pervaginam atau 1000 ml atau 

lebih setelah seksio sesaria (Kenneth, 2009). Faktor risiko terjadinya 

perdarahan postpartum yaitu umur, paritas, janin besar, riwayat buruk 

persalinan sebelumnya, anemia berat, penolong persalinan, kehamilan 

ganda, polihidramnion, partus lama, partus presipitatus, penanganan yang 
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Gambar 1.2 Perbandingan Angka Kematian Ibu tahun 2014 Dengan 

Target MDGs Tahun 2015 
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salah pada kala III, hipertensi dalam kehamilan, kelainan uterus, infeksi 

uterus dan tindakan operatif dengan anestesi yang terlalu dalam.   

Profil kesehatan Jawa Timur 2011 menunjukkan bahwa penyebab 

langsung kematian ibu antara lain pendarahan, preeklampsia/eklamsia, 

partus lama, komplikasi aborsi dan infeksi (Kementerian Kesehatan RI, 

2009). Sementara itu yang menjadi penyebab kematian tidak langsung 

pada ibu adalah “Empat Terlalu” dan “Empat Terlambat” yang 

menyebabkan kematian ibu. “Empat Terlalu” yaitu terlalu muda 

melahirkan (usia ibu yang masih < 20 tahun), terlalu tua melahirkan (usia 

ibu yang > 35 tahun), terlalu sering melahirkan (> 3 anak) dan terlalu rapat 

melahirkan (< 2 tahun). Sedangkan untuk “Empat Terlambat” tersebut 

yaitu keterlambatan keluarga dalam mengetahui tanda–tanda bahaya 

bumil, keterlambatan pengambilan keputusan untuk merujuk oleh 

keluarga, keterlambatan mencapai sarana pelayanan dan keterlambatan 

memperolah pelayanan kesehatan. 

Target MDG’s pada tahun 2015 mengenai angka kematian ibu 

adalah sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup, dalam mencapai target 

tersebut pemerintah telah melakukan upaya penurunan jumlah kematian 

ibu dan bayi dengan meningkatkan cakupan maupun kualitas pelayanan. 

Upaya RSUD Ngudi Waluyo Wlingi sebagai rumah sakit yang dimiliki 

oleh Pemerintah Kabupaten Blitar untuk menurunkan jumlah kematian ibu 

yaitu dengan meningkatkan mutu pelayanan kebidanan/keperawatan yang 

paripurna untuk mencapai kepuasan pasien dan keluarga. Bentuk 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH FAKTOR PREDISPOSISI.... IZFA RIFDIANI



5 

 

 

 

pelayanan yang diberikan antara lain yaitu menjalin kerja sama yang 

konkrit antara semua komponen tenaga kesehatan dan melakukan evaluasi 

asuhan kebidanan yang disesuaikan dengan kemauan pasien, 

perkembangan ilmu dan teknologi yang berubah-ubah. Akan tetapi, selain 

upaya dari pemerintah dan RSUD tersebut juga sangat penting mengetahui 

faktor–faktor penyebab kematian ibu secara langsung sebagai upaya 

preventif penurunan angka kematian ibu, salah satunya faktor penyebab 

perdarahan postpartum. Fokus penelitian ini memilih mengidentifikasi 

pengaruh umur, paritas, berat bayi lahir, jarak kehamilan, tingkat 

pendidikan dan riwayat perdarahan postpartum terhadap terjadinya 

perdarahan postpartum. 

 
1.2. Identifikasi Masalah 

Perdarahan postpartum merupakan tingkat pertama penyebab 

kematian pada ibu di Indonesia sebelum preeklamsia. Terdapat beberapa 

faktor yang menjadi faktor risiko terjadinya perdarahan postpartum, 

diantaranya yaitu umur, paritas, berat bayi lahir, riwayat buruk persalinan 

sebelumnya, anemia berat, penolong persalinan, kehamilan ganda, 

polihidramnion, partus lama, partus presipitatus, penanganan yang salah 

pada kala III, hipertensi dalam kehamilan, kelainan uterus, infeksi uterus 

dan tindakan operatif dengan anestesi yang terlalu. 

Perdarahan postpartum dipengaruhi oleh faktor predisposisi, faktor 

langsung dan faktor pendukung. Faktor predisposisi antara lain umur, 

paritas, kelainan darah, kelahiran bayi besar, distensi uterus yang 
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berlebihan karena hidramnion dan gemeli, induksi persalinan dan punya 

riwayat perdarahan postpartum (Bobak, 2004). Faktor langsung antara lain 

atonia uteri, trauma, retensi plasenta dan inversion uteri (Oxorn, 2010). 

Faktor pendukung antara lain sarana dan prasarana, transportasi dan tenaga 

kesehatan (Farid, 2013).  

Kabupaten Blitar pada tahun 2014 terdapat 24 kasus kematian yang 

dialami ibu akibat komlikasi kehamilan atau persalinan. Data yang 

diperoleh dari Medical Record RSUD Ngudi Waluyo Wlingi di ruang 

cempaka (ruang bersalin) menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2014 telah 

berlangsung 1772 persalinan dengan kasus perdarahan postpartum 

sebanyak 58 kasus dan 1 orang diantaranya meninggal dunia. Perdarahan 

postpartum di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi termasuk dalam 10 besar 

penyakit yang sering muncul. Terjadinya kejadian perdarahan ini 

seharusnya tidak terjadi mengingat angka cakupan K4 kabupaten Blitar 

pada tahun 2013 cukup baik yaitu sebesar 82.61% dan cakupan pelayanan 

nifas pada kabupaten Blitar mencapai angka 86.45%. Capaian K4 

kabupaten Blitar meskipun dibawah capaian Jawa Timur yaitu sebesar 

88.31% namun sudah diatas rata-rata kabupaten yang lain dan cakupan 

pelayanan nifas Kabupaten Blitar telah melebihi angka capaian di Jawa 

Timur, oleh karena itu penelitian ini fokus terhadap pengaruh terjadinya 

perdarahan postpartum yang dihubungkan dengan umur, paritas, berat bayi 

lahir, jarak kehamilan, tingkat pendidikan dan riwayat perdarahan 

postpartum. 
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1.3. Batasan Dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Batasan Masalah 

Perdarahan postpartum dipengaruhi oleh faktor 

predisposisi, faktor langsung dan faktor pendukung. Faktor 

predisposisi perdarahan postpartum antara lain umur, paritas, 

kelainan darah, kelahiran bayi besar, distensi uterus yang 

berlebihan karena hidramnion dan gemeli, induksi persalinan dan 

punya riwayat perdarahan postpartum (Bobak, 2004). 

Uraian faktor yang mempengaruhi perdarahan postpartum 

di atas menjadikan ruang lingkup penelitian ini hanya pada faktor 

predisposisi. Keterbatasan peneliti membuat faktor predisposisi 

yang diteliti hanya umur, paritas, berat bayi lahir, jarak kehamilan, 

tingkat pendidikan dan riwayat perdarahan postpartum pada ibu 

pasca melahirkan. 

 
1.3.2 Rumusan Masalah 

Adapun untuk rumusan masalah penelitian ini adalah 

“Bagaimana pengaruh umur, paritas, berat bayi lahir, jarak 

kehamilan, tingkat pendidikan dan riwayat perdarahan postpartum 

pada ibu pasca melahirkan terhadap kejadian perdarahan 

postpartum ?”. 
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1.4. TUJUAN 

1.4.1 Tujuan Umum  

Menganalisis pengaruh umur, paritas, berat bayi lahir, jarak 

kehamilan, tingkat pendidikan dan riwayat perdarahan postpartum 

pada ibu pasca melahirkan terhadap kejadian perdarahan 

postpartum. 

 
 1.4.2 Tujuan Khusus  

1. Menganalisis pengaruh umur terhadap kejadian perdarahan 

postpartum. 

2. Menganalisis pengaruh paritas terhadap kejadian perdarahan 

postpartum. 

3. Menganalisis pengaruh berat bayi lahir terhadap kejadian 

perdarahan postpartum.  

4. Menganalisis pengaruh jarak kehamilan terhadap kejadian 

perdarahan postpartum. 

5. Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap kejadian 

perdarahan postpartum. 

6. Menganalisis pengaruh riwayat perdarahan postpartum 

terhadap kejadian perdarahan postpartum.  

7. Melakukan analisis multivariabel untuk mengetahui pengaruh 

umur, paritas, berat bayi lahir, jarak kehamilan, tingkat 

pendidikan dan riwayat perdarahan postpartum pada ibu pasca 

melahirkan terhadap kejadian perdarahan postpartum. 
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1.5. MANFAAT 

1.5.1 Bagi Peneliti 

a. Memperoleh hasil analisis pengaruh umur, paritas, berat bayi 

lahir, jarak kehamilan, tingkat pendidikan dan riwayat 

perdarahan postpartum pada ibu pasca melahirkan terhadap 

kejadian perdarahan postpartum. 

b. Sebagai bentuk aplikasi dari teori yang telah diperoleh dari 

perkuliahan. 

 
1.5.2 Bagi Fakultas   

Menambah pengetahuan dan penelitian ilmiah yang dapat menjadi 

perbendaharaan kepustakaan.  

 
1.5.3 Bagi Masyarakat  

Menambah pengetahuan tentang 1000 hari pertama kehidupan 

kepada ibu pasca melahirkan agar proses pertumbuhan anak 

berlangsung sempurna melalui leaflet (lampiran 7). 

 
 1.5.4 Bagi Rumah Sakit  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan 

informasi kepada rumah sakit tentang pengaruh umur, paritas, berat 

bayi lahir, jarak kehamilan, tingkat pendidikan dan riwayat 

perdarahan postpartum pada ibu pasca melahirkan terhadap 

kejadian perdarahan postpartum, sehingga rumah sakit dapat 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH FAKTOR PREDISPOSISI.... IZFA RIFDIANI



10 

 

 

 

melaksanakan tindakan yang dapat menekan kejadian perdarahan 

postpartum pada ibu pasca melahirkan. 

 
1.5.5 Bagi Peneliti Selanjutnya  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau 

acuan terutama yang berkaitan dengan pengaruh umur, paritas, 

berat bayi lahir, jarak kehamilan, tingkat pendidikan dan riwayat 

perdarahan postpartum pada ibu pasca melahirkan terhadap 

kejadian perdarahan postpartum. 
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