
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Paritas merupakan suatu istilah untuk menunjukkan jumlah kehamilan bagi 

seorang wanita yang melahirkan bayi yang dapat hidup pada setiap 

kehamilan. Prevalensi grande-multiparitas masih tergolong tinggi di negara 

berkembang sedangkan di negara maju grande-multiparitas jarang 

ditemukan (Mgaya et al., 2013). Angka paritas di Indonesia masih tergolong 

cukup tinggi. Paritas merupakan salah satu faktor resiko terjadinya 

perdarahan postpartum. Resiko terjadi perdarahan postpartum akan menjadi 

empat kali lebih besar pada paritas lebih dari atau sama dengan empat 

dimana insidennya adalah 2,7% (Niswati et al., 2012). 

 

Alsammani dan Ahmed (2015) menggambarkan bahwa populasi ibu 

bersalin dengan primiparitas dan multiparitas lebih banyak dibandingkan 

dengan populasi ibu bersalin dengan grande-multiparitas di Maternity and 

Children Hospital (MCH), Buraidah, Arab Saudi periode 1 Januari 2012 

sampai 31 Desember 2012.  

 

Penelitian di Point G National Hospital, Bamako, Mali yang meneliti 

tentang resiko grande-multipara dalam kehamilan tahun 1985 sampai 2003 
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menggambarkan bahwa populasi ibu bersalin yang tergolong primiparitas 

dan multiparitas lebih banyak dibanding populasi ibu bersalin yang 

tergolong grande-multiparitas dengan perbandingan tiga banding satu 

(Tequete et al., 2012).  

 

Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin (Hb) 

<11 g/dL atau hematokrit <0,33 pada trimester I dan III, sedangkan pada 

trimester II turun 0,5 g/dL untuk menyesuaikan peningkatan volume plasma 

sehingga nilai yang digunakan adalah 10,5 g/dL (Grewal, 2010). Menurut 

Karkata (2013), salah satu faktor resiko dari perdarahan postpartum adalah 

anemia pada kehamilan. 

 

Angka kejadian anemia dalam kehamilan di Indonesia yaitu 46% tergolong 

cukup besar sehingga dikhawatirkan dapat meningkatkan angka kejadian 

perdarahan postpartum. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Rikesdas) pada tahun 

2010 menunjukkan bahwa ibu hamil yang terkena anemia mencapai 40%-

50%. Prevalensi anemia pada kehamilan di Provinsi Lampung adalah 

tertinggi di pulau Sumatera. Tingginya jumlah anemia ibu hamil di Provinsi 

Lampung yaitu sebanyak 69,7%. Persentase kejadian anemia di Provinsi 

Lampung lebih besar dari persentase gizi nasional yaitu sebanyak 63% 

(Dinkes Provinsi Lampung, 2010).  

 

Perdarahan postpartum adalah perdarahan atau hilangnya darah secara 

konstan sebanyak 500 mL atau lebih setelah selesainya kala 3 persalinan. 

Perdarahan postpartum disebabkan oleh atonia uteri, sisa plasenta, robekan 

jalan lahir, dan gangguan koagulasi (Karkata, 2013).  



3 

Tiga penyebab kematian ibu terbanyak adalah infeksi, preeklampsi dan 

perdarahan. Perdarahan postpartum menyebabkan 45% kematian ibu yang 

terjadi pada 24 jam pertama setelah bayi lahir, 68-73% kematian ibu dalam 

satu minggu setelah bayi lahir, dan 82-88% kematian ibu dalam dua minggu 

setelah bayi lahir (Karkata, 2013). Perdarahan postpartum mengakibatkan 

kematian ibu yaitu 25% kematian ibu di seluruh dunia (Kramer et al., 2013; 

Bateman et al., 2010). 

 

Angka kematian ibu (AKI) di dunia menurun sebanyak 45% dari tahun 1990 

sampai 2013. Menurut World Health Organization (WHO), AKI pada tahun 

1990 adalah 380 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dan AKI pada 

tahun 2013 adalah 210 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Pada 

tahun 2000 sampai 2013, AKI mencapai penurunan sebanyak 3,5%. Hal ini 

membuktikan terjadinya penurunan AKI yang bermakna dari tahun 2000 

sampai 2013 dibandingkan dari tahun 1990 sampai 1999 yang hanya 

mencapai penurunan 1,4% (WHO, 2013).  

 

Sebagian besar negara tetap tidak akan mencapai target Millenium 

Development Goals (MDGs) dari 75% pengurangan AKI dari tahun 1990 

sampai 2015 walaupun terdapat penurunan AKI dari tahun 1990 sampai 

2013. Hal ini disebabkan oleh sepuluh negara yang mencapai 60% AKI, 

yaitu India sebanyak 50.000, Nigeria sebanyak 40.000, Republik 

Demokratik Kongo sebanyak 21.000, Ethiopia sebanyak 13.000, Indonesia 

sebanyak 8.800, Pakistan dan Republik Tanzania sebanyak 7.900, Kenya 

sebanyak 6300, serta China dan Uganda sebanyak 5.900 (WHO, 2013). 
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Negara dengan pendapatan rendah dan menengah memiliki AKI yang 

sangat tinggi yaitu 90% dari semua AKI di dunia (Ronsmans dan Graham, 

2006). Perdarahan postpartum merupakan salah satu penyebab tersering dari  

kematian ibu, yaitu 100.000 kematian setiap tahun (Hogan et al., 2010).  

 

Berdasarkan data Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 

selama periode tahun 1991 sampai 2007 AKI mengalami penurunan dari 

390 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup. Namun pada SDKI 2012 AKI  

kembali naik menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian 

ibu terbesar tahun 2010 sampai 2013 terbanyak adalah perdarahan diikuti 

oleh hipertensi, infeksi, abortus, partus lama dan lain-lain seperti kondisi 

penyakit kanker, ginjal, jantung, tuberkulosis atau penyakit lain yang 

diderita ibu (Kementrian Kesehatan, 2014a). 

 

Angka kematian ibu (AKI) di Provinsi Lampung pada tahun 2012 mencapai 

179 kasus kematian ibu dimana kasus kematian ibu terbesar 59,78% terjadi 

pada saat persalinan dan 70,95% terjadi pada usia 20-34 tahun. Kota Bandar 

Lampung merupakan daerah yang memiliki AKI tertinggi di Provinsi 

Lampung. Penyebab kasus kematian ibu di Provinsi Lampung tahun 2012 

adalah perdarahan sebesar 40,23%, eklampsi sebesar 59,33%, infeksi 

sebesar 4,2% dan penyebab lainnya sebesar 75,42% (Dinas Kesehatan 

Provinsi Lampung, 2012). 

 

Rumah sakit umum daerah (RSUD) Dr. H. Abdul Moeloek merupakan 

rumah sakit di Provinsi Lampung yang menjadi rujukan seluruh kabupaten 

di Lampung dan merupakan rumah sakit bertipe B yang memiliki data 
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jumlah kasus perdarahan postpartum yang cukup besar. Berdasarkan survei 

pendahuluan dari data statistik RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi 

Lampung ditemukan 803 persalinan dimana 119 persalinan (14,82%) 

mengalami perdarahan postpartum periode 1 Juli 2014 sampai 30 Juni 2015. 

Perdarahan postpartum ini disebabkan oleh retensio plasenta sebanyak 31 

kasus (26,05%), laserasi jalan lahir 16 kasus (13,45%), sisa plasenta 69 

kasus (57,98%) dan atonia uteri 3 kasus (0,25%). Terdapat 137 kasus 

perdarahan postpartum dari 2.219 persalinan (6,17%) periode 1 tahun 

sebelumnya. Hal ini menunjukan terdapat peningkatan angka kejadian 

perdarahan postpartum di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung 

periode 1 Juli 2013 sampai 30 Juni 2015 (Data statistik RSUD Dr. H. Abdul 

Moeloek Provinsi Lampung, 2015). 

 

Penelitian di Dhulikhel Hospital periode Januari 2007 sampai Oktober 2009 

menggambarkan bahwa lebih dari setengah ibu bersalin di Dhunlikhel 

Hospital tidak mengalami perdarahan postpartum (Dongol et al., 2010). 

Penelitian ini hampir sama dengan penelitian di Obafemi Awolowo 

University Teaching Hospital Complex periode 1 Januari 2002 sampai 31 

Desember 2006 menyatakan bahwa hanya 112 (1,68%) dari 6672 ibu 

bersalin yang mengalami perdarahan postpartum (Ajenifuja et al., 2010). 

 

Salah satu penyebab perdarahan postpartum adalah atonia uteri. Pencegahan 

farmakologi atonia uteri pada tahap III persalinan sudah direkomendasikan 

dalam pedoman internasional dan nasional sehingga mengurangi kejadian 
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perdarahan postpartum secara signifikan namun kenaikan angka kejadian 

perdarahan postpartum yang meningkat masih dilaporan. Penurunan 

prevalensi perdarahan postpartum merupakan tantangan kandungan 

departemen ginekologi dan obstetrik utama saat ini (Driessen et al., 2011). 

 

Penyebab perdarahan postpartum adalah atonia uteri. Faktor-faktor resiko 

atonia uteri pada perdarahan postpartum yaitu preeklampsi, paritas, anemia, 

obesitas, hidramnion, kelahiran kembar dan lain-lain (Wetta et al., 2013; 

Wandabwa et al., 2008). 

 

Preeklampsi meningkatkan resiko perdarahan postpartum 3,5 kali, ketuban 

pecah dini meningkatkan resiko perdarahan postpartum 2,2 kali, dan 

plasenta previa meningkatkan resiko perdarahan postpartum 2,1 kali. 

Kehamilan prematur beresiko menyebabkan perdarahan postpartum 82% 

lebih tinggi dari kehamilan normal. Hal ini sebanding dengan kehamilan 

post-term. Kehamilan post-term beresiko 72% lebih tinggi dari kehamilan 

normal. Dibandingkan wanita dengan paritas 1-2 resiko perdarahan 

postpartum pada wanita yang berparitas 3-5 dan 6 atau lebih, serta paritas 

yang tinggi juga meningkatkan resiko perdarahan postpartum (Jekti dan 

Suarthana, 2011). 

 

Sosa (2009) menyatakan bahwa faktor resiko terjadinya perdarahan 

postpartum menurut penelitian ini adalah retensio plasenta, kehamilan 

ganda, makrosomia, episiotomi, penjahitan luka setelah melahirkan, dan 

multiparitas. Faktor-faktor resiko lain diantaranya adalah nullipara (seorang 

wanita yang belum pernah melahirkan janin yang mampu hidup di luar 
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rahim), multipara, preeklampsi, setelah episiotomi, kehamilan ganda, 

kelahiran vakum, suku Asia, dan retensio plasenta. 

 

Anemia sedang sampai berat memiliki hubungan yang bermakna dengan 

perdarahan postpartum (Kavle et al., 2008). Anemia berat dapat 

menurunkan kekuatan otot uterus atau menyebabkan ibu bersalin lebih 

rentan terhadap penyakit-penyakit infeksi sehingga anemia berat dapat 

menyebabkan perdarahan postpartum bahkan kematian (Bergstrom, 2003). 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang faktor resiko terjadinya perdarahan postpartum. Oleh 

karena itu peneliti memilih penelitian dengan judul “Hubungan tingkat 

paritas dan tingkat anemia terhadap kejadian perdarahan postpartum pada 

ibu bersalin di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Periode 1 

Juli 2014-30 Juni 2015”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini sebagai 

berikut: “Apakah terdapat hubungan antara tingkat paritas dan tingkat 

anemia terhadap kejadian perdarahan postpartum pada ibu bersalin di RSUD 

Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung periode 1 Juli 2014- 30 Juni 

2015?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara tingkat paritas dan tingkat anemia 

dengan kejadian perdarahan postpartum pada ibu bersalin di RSUD 

Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung periode 1 Juli 2014-30 Juni 

2015. 

 

b. Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui persentase tingkat paritas pada ibu bersalin di 

RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung periode 1 Juli 

2014–30 Juni 2015. 

2. Untuk mengetahui persentase tingkat anemia pada ibu bersalin 

di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung periode 1 

Juli 2014–30 Juni 2015. 

3. Untuk mengetahui persentase kejadian perdarahan postpartum 

pada ibu bersalin di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi 

Lampung periode 1 Juli 2014-30 Juni 2015. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi peneliti  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

mengenai hubungan tingkat paritas dan tingkat anemia terhadap 

kejadian perdarahan postpartum pada ibu bersalin sehingga dapat 

diterapkan di masyarakat. 
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b. Bagi institusi dan peneliti lain 

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan pustaka tentang hubungan 

tingkat paritas dan tingkat anemia dengan perdarahan postpartum bagi 

universitas dan diharapkan dapat digunakan sebagai landasan untuk 

penelitian yang lebih lanjut. 

 

 

c. Bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan kepada masyarakat mengenai resiko paritas dan anemia 

terhadap perdarahan postpartum. 

 

d. Bagi RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung 

Digunakan sebagai masukan untuk RSUD Dr. H. Abdul Moeloek 

Provinsi Lampung tentang hubungan tingkat paritas dan tingkat 

anemia terhadap kejadian perdarahan postpartum pada ibu bersalin 

dalam penentuan diagnosis dan tatalaksana. 

 

 

 

 

 

 

 

 


