
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Paritas  

2.1.1 Definisi 

Paritas adalah kelahiran bayi yang mampu bertahan hidup. Paritas  

dicapai pada usia kehamilan 20 minggu atau berat janin 500 gram 

(Varney, 2006). 

 

2.1.2 Klasifikasi 

Menurut Varney (2006), istilah paritas dibagi menjadi tiga macam, 

antara lain: 

a. Primiparitas adalah kelahiran bayi hidup untuk pertama kali dari 

seorang wanita. 

b. Multiparitas atau pleuriparitas adalah kelahiran bayi hidup dua 

kali atau lebih dari seorang wanita. 

c. Grande-multiparitas adalah kelahiran 5 orang anak atau lebih 

dari seorang wanita. 
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2.1.3 Pengaruh Paritas terhadap Kehamilan 

Wanita dengan paritas tinggi merupakan faktor resiko dari anemia 

pada kehamilan, diabetes melitus (DM), hipertensi, malpresentasi, 

plasenta previa, ruptur uterus, berat bayi lahir rendah (BBLR), bayi 

prematur bahkan dapat menyebabkan kematian pada anak 

(Nicholson et al., 2006; Agrawal et al., 2011). Adapun beberapa 

pengaruh paritas terhadap kehamilan, yaitu: 

a. Abortus 

Abortus adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi 

pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin 

kurang dari 500 gram (Wiknjosastro, 2013).  Abortus 

meningkat dengan bertambahnya paritas. Frekuensi abortus 

akan meningkat bersamaan dengan meningkatnya angka 

graviditas (Shaheen dan Akhtar, 2006). 

 

b. Partus prematur 

Kelahiran prematur didefinisikan sebagai kelahiran yang 

terjadi sebelum 37 minggu selesai. Kelahiran prematur 

merupakan masalah kesehatan di seluruh dunia baik di negara 

maju maupun di negara yang berkembang (Beck et al., 2010). 

Ibu yang mempunyai paritas tinggi memiliki resiko 

melahirkan bayi prematur (Shaikh et al., 2011). 
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c. Perdarahan postpartum 

Wanita dengan paritas yang tinggi menghadapi perdarahan 

akibat atonia uteri yang semakin meningkat sehingga dapat 

menyebabkan perdarahan postpartum dini (Cunningham et 

al., 2013; Agrawal et al., 2011). 

 

Multiparitas ditinjau dari sudut perdarahan postpartum dapat 

mengakibatkan kematian maternal. Primiparitas dan 

multiparitas mempunyai angka kejadian perdarahan 

postpartum lebih tinggi. Lebih tinggi paritas maka lebih 

tinggi kematian maternal. Resiko pada primiparitas dapat 

ditangani dengan asuhan obstetrik yang lebih baik, sedangkan 

resiko pada multiparitas dapat dikurangi atau dicegah dengan 

keluarga berencana. Sebagian kehamilan pada multiparitas 

adalah tidak direncanakan (Wiknjosastro, 2013).  

 

Multiparitas beresiko dalam kejadian perdarahan postpartum 

dikarenakan oleh otot uterus yang sering diregangkan 

sehingga dindingnya menipis dan kontraksinya menjadi 

lemah. Hal ini mengakibatkan kejadian perdarahan 

postpartum menjadi 4 kali lebih besar pada multiparitas 

dimana insidennya adalah 2,7% (Niswati et al., 2012).  
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2.2 Anemia pada Kehamilan 

2.2.1 Definisi 

Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar Hb <11 

g/dL atau Ht <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).  

 

Anemia pada kehamilan dapat disebabkan oleh tiga faktor, yaitu 

infeksi (malaria, infeksi cacing), defisiensi zat-zat nutrisi (zat besi, 

asam folat, dan vitamin B12) dan kelainan genetik 

(hemoglobinopati) (Tolentino dan Friedman, 2007; Balarajan et al., 

2011). Penyebab anemia tersering adalah defisiensi zat-zat nutrisi 

(Abdulmuthalib, 2013; Seshadri, 2001). 

 

2.2.2 Etiologi 

Sekitar 75% anemia dalam kehamilan disebabkan oleh defisiensi 

besi yang memperlihatkan gambaran eritrosit mikrositik hipokrom 

pada apusan darah tepi. Penyebab tersering kedua adalah anemia 

megaloblastik yang dapat disebabkan oleh defisiensi asam folat dan 

defisiensi vitamin B12. Penyebab anemia lainnya yang jarang 

ditemui antara lain adalah hemoglobinopati, proses inflamasi, 

toksisitas zat kimia, dan keganasan (Abdulmuthalib, 2013). 
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2.2.3 Klasifikasi 

Anemia pada kehamilan dibagi menjadi: 

a. Defisiensi besi  

Anemia defisiensi besi ditandai oleh penurunan cadangan besi, 

konsentrasi besi serum, dan saturasi transferin yang rendah, dan 

konsentrasi hemoglobin atau nilai hematokrit yang menurun. Pada 

kehamilan, kehilangan zat besi terjadi akibat pengalihan besi 

maternal ke janin untuk eritropoiesis, kehilangan darah pada saat 

persalinan dan laktasi yang jumlah keseluruhannya dapat mencapai 

900 mg atau setara dengan 2 liter darah. Oleh karena sebagian 

besar perempuan mengawali kehamilan dengan cadangan besi 

yang rendah maka kebutuhan tambahan ini berakibat pada anemia 

defisiensi besi (Abdulmuthalib, 2013; Steer, 2000). 

 

b. Defisiensi asam folat 

Pada kehamilan, kebutuhan folat meningkat lima sampai sepuluh 

kali lipat karena transfer folat dari ibu ke janin yang menyebabkan 

dilepaskanya cadangan folat maternal. Peningkatan kebutuhan folat 

dapat terjadi karena kehamilan multipel, diet yang buruk, infeksi, 

adanya anemia hemolitik atau pengobatan antikonvulsi. Kadar 

estrogen dan progesteron yang tinggi selama kehamilan memiliki 

efek penghambatan terhadap absorbsi folat (Irawan, 2008). 
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2.2.4 Patofisiologi 

Pada kehamilan kebutuhan oksigen lebih tinggi sehingga memicu 

peningkatan produksi eritropoietin. Akibatnya, volume plasma 

bertambah dan sel darah merah (SDM) meningkat. Namun, 

peningkatan volume plasma terjadi dalam proporsi yang lebih besar 

jika dibandingkan dengan peningkatan eritrosit sehingga terjadi 

penurunan konsentrasi Hb akibat hemodilusi (Abdulmuthalib, 2013; 

Steer, 2000). 

 

Pada minggu keenam kehamilan terjadi percepatan peningkatan 

volume plasma yang disproporsional dengan volume sel darah merah  

dan mencapai puncaknya pada minggu ke-24 atau terus meningkat 

sampai minggu ke-37, dimana volume plasma mencapai kurang lebih 

43% lebih besar dibandingkan perempuan tidak hamil. Di sisi lain, hal 

ini akan menurunkan nilai Ht dan Hb (“dilutional anemia”) sejak 

minggu keenam dan seterusnya sampai minggu ke 16 atau 26 

kehamilan, yang kemudian mencapai keseimbangan baru dengan 

adanya peningkatan masa SDM sebesar 17-25% pada nilai Hb 11 

g/dL atau Ht 0,33 L/L (Irawan, 2008). 

 

Suatu penelitian memperlihatkan perubahan konsentrasi Hb sesuai 

dengan bertambahnya usia kehamilan. Pada trimester pertama, 

konsentrasi Hb tampak menurun, kecuali pada perempuan yang telah 

memiliki kadar Hb rendah (<11,5 g/dL). Konsentrasi paling rendah 

didapatkan pada trimester kedua, yaitu pada usia kehamilan sekitar 30 
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minggu. Pada trimester ketiga terjadi sedikit peningkatan Hb, kecuali 

pada perempuan yang sudah memiliki kadar Hb tinggi (>14,6 g/dL) 

pada pemeriksaan pertama (Abdulmuthalib, 2013).  

 

Kebutuhan besi ibu hamil (yang hanya 1 mg/hari pada dewasa 

normal) akan meningkat mencapai 6 sampai 7 mg/hari pada 6-8 

minggu terakhir kehamilan. Diperkirakan jumlah besi yang 

diperlukan untuk perkembangan janin dan kehilangan darah selama 

melahirkan mencapai kurang lebih 600 mg Fe yang sepenuhnya 

diserap dari ibu hamil. Oleh karena itu, meskipun penyerapan besi 

selama kehamilan meningkat dan bahkan telah diberikan suplemen 

besi, biasanya pada perempuan dengan cadangan besi yang rendah 

tetap gagal memenuhi kebutuhan di atas sehingga menimbulkan 

anemia (Irawan, 2008). 

 

2.2.5 Gejala Klinis 

Anemia pada kehamilan dapat dibagi menjadi ringan, sedang dan 

berat. Anemia ringan ditandai dengan kadar Hb 10-10,9 g/dL, anemia 

sedang ditandai dengan Hb 7-9,9 g/dL sedangkan anemia berat 

ditandai dengan Hb <7g/dL (Idowu et al., 2005). Gejala anemia pada 

kehamilan berdasarkan derajatnya digambarkan pada tabel 1 (Irawan, 

2008). 
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Tabel 1. Klasifikasi anemia berdasarkan gejala (Irawan, 2008). 

Ringan Sedang Berat 

Tingkat  

Hb: 10-12g/dL 

 

Hb: 8-10g/dL 

 

Hb: <8g/dL 

Gejala 

Kelelahan, penurunan 

perfusi jaringan, detak 

jantung meningkat, 

ekstrasi oksigen, 

jaringan meningkat, dan 

dilatasi sistem vaskular 

perifer 

 

Fatig, sulit konsentrasi, 

detak jantung >100kali/ 

menit, berdebar, dispnoe 

pada aktivitas, dan pucat. 

 

Overwhelming, 

fatig/exhaustion, 

“dizzyness”, vertigo, 

depresi, gangguan tidur, 

dan dispnoe pada 

istirahat. 

 

2.2.6 Pengaruh Anemia terhadap Kehamilan 

Menurut Fadlun dan Feryanto (2012), beberapa dampak anemia pada 

kehamilan adalah sebagai berikut: 

a. Abortus, lahir prematur, lamanya waktu persalinan karena 

kurang daya dorong rahim, perdarahan postpartum, rentan 

infeksi, rawan dekompensasi kondisi pada penderita dengan Hb 

kurang dari 4g/dL. 

b. Hipoksia akibat anemia dapat menyebabkan syok bahkan 

kematian ibu saat persalinan, meskipun tidak disertai 

pendarahan. 

c. Kematian bayi dalam kandungan, kematian bayi pada usia 

sangat muda. 

 

Anemia pada kehamilan terutama anemia berat sangat membahayakan 

bagi jiwa ibu dan janin. Jika ibu hamil kekurangan zat besi maka 

oksigen yang beredar didalam darah utamanya ke uterus juga 

berkurang yang dapat mempengaruhi kemampuan uterus berkontraksi 
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setelah persalinan yang dapat memperbesar perdarahan postpartum 

(Rush, 2000; Bergstrom, 2003; Niswati et al., 2012; Steer, 2000; 

Kozuma, 2009). 

 

Aliran darah yang berkurang atau otot uterus yang lemah 

mengakibatkan kontraksi uterus yang tidak efisien dan dapat 

mengakibatkan perdarahan. Hal ini disebabkan oleh karena kurangnya 

zat besi dalam tubuh (serum ferritin <100 µg/L) dan anemia defisiensi 

besi (Kavle et al., 2008). 

 

Pada beberapa kasus (anemia berat) dapat timbul gejala yang tak 

lazim seperti pika, yaitu keinginan memakan misalnya cat, kotoran 

dan es (Irawan, 2008). 

 

2.2.7 Tatalaksana 

Tatalaksana anemia adalah sebagai berikut: 

a. Defisiensi besi 

Pencegahan anemia defisiensi besi dapat dilakukan dengan 

suplementasi besi dan asam folat. World Health Organization 

(WHO) menganjurkan untuk memberikan 60 mg besi selama 6 

bulan untuk memenuhi kebutuhan fisiologik selama kehamilan. 

Namun, banyak literatur menganjurkan dosis 100 mg besi setiap 

hari selama 16 minggu atau lebih pada kehamilan. Di wilayah-

wilayah dengan prevalensi anemia yang tinggi, dianjurkan untuk 

memberikan suplementasi sampai tiga bulan postpartum 

(Irawan, 2008; Abdulmuthalib, 2013). 
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Pemberian suplementasi besi setiap hari pada ibu hamil sampai 

minggu ke-28 kehamilan pada ibu hamil yang belum 

mendapatkan besi dan nonanemik (Hb <11 g/dL dan feritin >20 

µg/L) menurunkan prevalensi anemia dan bayi berat lahir 

rendah. Namun, pada ibu hamil dengan kadar Hb yang normal 

(≥13,2 g/dL) mendapatkan peningkatan resiko defisiensi 

tembaga dan zink. Selain itu, pemberian suplementasi besi 

elemental pada dosis 50 mg berkaitan dengan proporsi bayi kecil 

masa kehamilan (KMK) dan hipertensi maternal yang lebih 

tinggi dibandingkan kontrol (Irawan, 2008; Abdulmuthalib, 

2013). 

 

b. Defisiensi Folat 

Penatalaksanaan defisiensi asam folat adalah pemberian folat 

secara oral sebanyak 1 sampai 5 mg per hari. Pada dosis 1 mg, 

anemia umumnya dapat dikoreksi meskipun pasien mengalami 

pula malabsorbsi. Ibu hamil sebaiknya mendapat sedikitnya 400 

µg folat per hari (Abdulmuthalib, 2013). 
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2.3 Perdarahan Postpartum 

2.3.1 Definisi 

Perdarahan postpartum adalah kehilangan 500 mL darah pada 

persalinan normal dan 1.000 mL darah pada persalinan sectio caesaria 

(SC) (Joseph et al., 2007; American College of Obstetricians and 

Gynecologists, 2006). Indikasi  perdarahan  postpartum  ini berbeda 

dengan  yang digunakan di Australia dimana perdarahan postpartum 

adalah kehilangan 500 mL darah pada persalinan  normal dan 750 mL 

darah pada persalinan sectio caesaria (SC) (Lain et al., 2008).  

 

Perdarahan postpartum merupakan perdarahan yang bersifat konstan 

sehingga perdarahan ini tampak sedang tetapi dapat terus terjadi 

hingga timbul hipovolemi berat (Cunningham et al., 2013). Menurut 

Karkata (2013), perdarahan postpartum adalah kehilangan darah 500 

mL atau lebih setelah bayi lahir yang pada praktisnya tidak dilakukan 

pengukuran jumlah perdarahan sampai sebanyak itu untuk 

memberikan prognosis yang lebih baik. Perdarahan postpartum dapat 

dilihat dari perubahan tanda vital (seperti kesadaran menurun, pucat, 

limbung, berkeringat dingin sesak napas, serta tensi <90 mmHg dan 

nadi >100/menit).  
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2.3.2 Klasifikasi 

Berdasarkan saat terjadinya perdarahan postpartum dapat dibagi 

menjadi perdarahan postpartum primer dan sekunder. Perdarahan 

postpartum primer adalah perdarahan yang terjadi dalam 24 jam 

pertama dan biasanya disebabkan oleh atonia uteri, berbagai robekan 

jalan lahir dan sisa sebagian plasenta. Dalam kasus yang jarang, bisa 

karena inversio uteri. Perdarahan postpartum sekunder terjadi setelah 

24 jam persalinan, biasanya oleh karena sisa plasenta (Karkata, 2013). 

 

Berdasarkan gejala yang ditimbulkan akibat kehilangan darah, 

perdarahan postpartum dibagi menjadi perdarahan postpartum ringan 

dan berat. Perdarahan postpartum ringan adalah kehilangan darah 

>500 mL sedangkan perdarahan postpartum berat adalah kehilangan 

darah ≥1.000 mL (Cameron dan Robson, 2006). 

 

2.3.3 Etiologi dan Faktor Resiko 

Perdarahan postpartum dapat disebabkan oleh “4Ts” yaitu tone 

(kontraksi uterus yang lemas setelah melahirkan), tissue (tahanan 

produk konsepsi atau bekuan darah), trauma (pada alat genital), dan 

thrombin (kelainan koagulasi) (Society Obstetricans and 

Gynaecologists of Canada, 2002). 

 

Penyebab perdarahan postpartum tersering adalah atonia uteri (50-

60%) diikuti dengan retensio plasenta (16-17%), sisa plasenta (23-
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24%), laserasi jalan lahir (4-5%), dan gangguan koagulasi (0,5-0,8%) 

(Karkata, 2013). 

 

Atonia uteri adalah keadaan lemahnya tonus/kontraksi rahim yang 

menyebabkan uterus tidak mampu menutup perdarahan terbuka dari 

tempat implantasi plasenta setelah bayi dan plasenta lahir (Karkata, 

2013). Uterus yang mengalami distensi berlebihan rentan menjadi 

hipotonus setelah pelahiran sehingga perempuan dengan janin besar, 

multipel, atau hidramnion rentan mengalami atonia uterus 

(Cunningham et al., 2013). 

 

Menurut Karkata (2013), faktor predisposisi atonia uteri adalah 

sebagai berikut: 

a. Regangan rahim berlebihan karena kehamilan gemeli, 

polihidramnion, atau anak terlalu besar. 

b. Kelelahan karena persalinan lama atau persalinan kasep. 

c. Kehamilan grande-multipara. 

d. Ibu dengan keadaan umum yang jelek, anemis, atau menderita 

penyakit menahun. 

e. Infeksi intrauterin (korioamnionitis). 

f. Ada riwayat pernah atonia uteri sebelumnya. 

 

Menurut Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada 

(2002), faktor resiko  menurut kausalnya dapat dilihat dalam tabel 2. 
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Tabel 2. Etiologi dan faktor resiko perdarahan postpartum (Society of 

Obstetricians and Gynaecologists of Canada, 2002). 

 
Proses Etiologi Faktor Resiko 

Tonus Over–distension uterus Multiparitas, makrosomia, 

polihidramnion dan  

abnormalitas janin (hidrosepalus 

berat) 

 Kelelahan otot uterus Partus lama, paritas tinggi dan 

riwayat perdarahan postpartum 

pada kehamilan sebelumnya 

 Infeksi uterus/ 

chorioamnionitis 

Spontaneous rupture of 

membranes (SROM) yang lama 

dan demam 

 Distorsia uterus/ uterus yang 

abnormal 

Fibroid uterus dan plasenta 

previa 

 Obat relaksasi uterus Obat anastesi, nifedipine, non-

steroidal anti-infammatory 

drugs (NSAIDs), beta-mimetics 

dan MgSO4 

Jaringan Retensio plasenta/ membran 

 

Kelahiran plasenta yang tidak 

lengkap terutama <24 minggu 

 Abnormalitas plasenta Riwayat operasi uterus 

sebelumnya dan abnormalitas 

plasenta yang terdeteksi USG 

Perlukaan jalan 

lahir 

Luka pada serviks/ vagina/ 

perineum 

Manipulasi kelahiran, kelahiran 

yang sangat cepat, kelahiran 

dengan operasi, dan episiotomi 

terutama mediolateral 

 Luka pada sectio caesaria 

(SC) 

Malposisi dan manipulasi janin 

 Ruptur uterus Riwayat operasi uterus 

sebelumnya 

 Inversi uterus Paritas tinggi dan plasenta 

fundal 

Kelainan 

pembekuan darah 

Gangguan pembekuan darah 

contohnya hemofilia/ von 

Willebrand’s disease (vWD)/ 

hipofibrinogenemia 

Riwayat kelainan koagulasi/ 

penyakit hati 

 Kelainan didapat saat 

kehamilan 

Tekanan darah tinggi dan 

demam 

 Idiopatic trombocytopenia 

purpura (ITP) 

Kematian janin 

 Preeklamtic toxemia (PET) 

dengan trombositopenia 

(hemolysis, elevated liver 

enzymes, and low 

plateletssindrom (Sindrom 

HELLP)) 

Perdarahan antepartum dan 

kolaps mendadak 

 Antikoagulasi  Riwayat preeklampsi dan 

pemakaian heparin dan aspirin 
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2.3.4 Tanda dan Gejala Klinis 

Perdarahan postpartum mengakibatkan kehilangan darah yang cukup 

banyak sehingga dapat mepengaruhi keadaan umum pasien. 

Kehilangan darah yang tidak terlalu banyak tidak terlalu 

mempengaruhi keadaan umum pasien. Pasien dapat terlihat sadar 

namun sedikit anemis. Kehilangan darah yang banyak menyebabkan 

pasien anemis berat bahkan sampai syok berat hipovolemik (Karkata, 

2013). Menurut Coker dan Oliver (2006)  gejala yang ditimbulkan 

oleh perdarahan postpartum tergantung pada volume darah yang 

dikeluarkan seperti terdapat pada tabel 3. 

 

Tabel 3. Gambaran klinis perdarahan obstetri (Coker dan Oliver, 2006). 

 

Volume darah yang 

hilang 

Tekanan darah 

(Perubahan sistolik) 

Tanda dan gejala 

500-1000 mL 

(<15-20%) 

Normal Tidak ditemukan 

1000-1500 mL 

(20-25%) 

80-100 mmHg Lemah, takikardi (<100 

kali/menit), berkeringat 

1500-2000 mL 

(25-30%) 

70-80 mmHg Gelisah, takikardi (100-

200 kali/menit), oliguria 

2000-3000 mL 

(35-50%) 

50-70 mmHg Takikardi (>120 

kali/menit), anuria 

 

2.3.5 Diagnosis 

Diagnosis ditegakkan berdasarkan banyaknya perdarahan yaitu 

perdarahan masif sebanyak 500 mL atau lebih (Karkata, 2013; 

Cunningham et al., 2013; Poggi, 2007). 
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Penyebab perdarahan harus segera ditegakkan untuk mengetahui 

tatalaksana yang tepat. Perbedaan antara perdarahan akibat atonia 

uterus dan perdaraan dari laserasi genitalis secara tentatif dapat 

ditentukan oleh faktor predisposisi dan kondisi uterus. Perdarahan 

dengan warna merah terang dan tetap berlanjut walaupun uterus keras/ 

berkontraksi baik dapat mengindikasikan perdarahan postpartum 

akibat laserasi jalan lahir (Cunningham et al., 2013). 

 

Penyebab perdarahan akibat retensio plasenta dapat dilihat dari proses 

kala III yang didahului dengan pelepasan/separasi plasenta (cara 

pelepasan Duncan) atau plasenta yang sebagian lepas tapi tidak keluar 

pervaginam (cara pelepasan Scultze). Penyebab perdarahan akibat 

gangguan pembekuan darah dapat dilihat dari riwayat perdarahan  

yang sama sebelumnya. Pada pemeriksaan penunjang juga ditemukan 

hasil faal hemostasis yang abnormal. Waktu perdarahan dan waktu 

pembekuan memanjang, trombositopenia, terjadi hipofibrinogenemia, 

dan terdeteksi adanya Fibrin Degradation Product (FDP) serta 

perpanjangan tes protrombin dan Partial Thromboplastin Time (PTT)  

(Karkata, 2013). 

 

Adapun langkah-langkah sistematik untuk mendiagnosa perdarahan 

postpartum menurut Wiknjosastro (2013), yaitu: 

a. Palpasi uterus untuk menilai bagaimana kontraksi uterus dan 

tinggi fundus uteri. 
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b. Memeriksa plasenta dan ketuban untuk menilai apakah lengkap 

atau tidak lengkap. 

c. Melakukan eksplorasi kavum uteri untuk mencari sisa plasenta 

dan ketuban, robekan rahim, serta plasenta succenturiata. 

d. Inspekulo untuk melihat robekan pada serviks, vagina, dan 

varises yang pecah.  

e. Pemeriksaan laboratorium untuk menilai waktu pembekuan, Hb, 

waktu perdarahan dan lain-lain. 

 

2.3.6 Penatalaksanaan 

Apabila pasien syok dilakukan  hal-hal sebagai berikut (Karkata, 

2013): 

a. Sikap Trendelenburg, memasang venous line, dan memberikan 

oksigen. 

b. Merangsang kontraksi uterus dengan cara masase fundus uteri 

dan merangsang puting susu, pemberian oksitosin dan turunan 

ergot melalui suntikan secara intramuskular, intravena, atau 

subkutan, memberikan derivat prostaglandin carboprost 

tromethamine (F2α) yang kadang memberikan efek samping 

berupa diare, hipertensi, mual muntah, febris, dan takikardia. 

c. Pemberian misoprostol 800-1.000 µg per-rektal. 

d. Kompresi bimanual eksternal dan/atau internal. 

e. Kompresi aorta abdominalis. 

f. Pemasangan tampon kondom dalam kavum uteri yang 

disambung dengan kateter, difiksasi dengan karet gelang dan 
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diisi cairan infus 200 mL yang akan mengurangi perdarahan dan 

menghindari tindakan operatif. 

g. Bila semua tindakan itu gagal, maka dipersiapkan untuk 

dilakukan tindakan operatif laparotomi dengan pilihan bedah 

konservatif (mempertahankan uterus) atau melakukan 

histerektomi. Alternatifnya berupa ligasi arteri uterina atau 

arteria ovarika, perasi ransel B-Lynch, histerektomi supravaginal 

dan histerektomi total abdominal. 

 

Adapun penatalaksanaan farmakologis dari perdarahan postpartum 

berdasarkan penyebabnya, yaitu: 

a. Atonia uteri 

Menurut Wiknjosastro (2013), atonia uteri ditatalaksana dengan: 

1. Agen uterotonik yaitu senyawa yang digunakan untuk 

menginduksi kontraksi uterus postpartum. 

2. Oksitosin yang diberikan secara intravena atau 

intramuskular.  

3. Pemberian turunan ergot secara intravena  jika oksitosin 

tidak efektif untuk memulihkan atonia uterus. Obat ini 

dapat merangsang uterus untuk berkontraksi adekuat untuk 

mengendalikan perdaraan. Pemberian obat ini harus 

berhati-hati karena dapat menyebabkan hipertensi yang 

berbahaya, khususnya pada perempuan yang mengalami 

preeklampsi. 
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4. Analog prostaglandin. Turunan 15-metil prostglandin F2α-

carboprost, tromethamine dengan dosis yang dianjurkan 

adalah 250 µg (0,25 mg), diberikan secara intramuskular. 

Dosis ini diulangi jika perlu dengan interval 15 hingga 90 

menit, maksimum delapan dosis. Obat ini menimbulkan 

efek samping meliputi diare, hipertensi, muntah, demam, 

plushing, dan takikardia.  

5. Transfusi darah harus dipertimbangkan pada setiap 

perempuan dengan perdarahan postpartum yang gagal 

dikendalikan dengan pemijatan uterus perabdominal dan 

agen oksitosik. 

 

b. Robekan jalan lahir  

Semua sumber perdaraan yang terbuka harus diklem, diikat dan 

luka ditutup dengan jahitan cat-gut lapis demi lapis sampai 

perdarahan berhenti (Cunningham et al., 2013). 

  

Teknik penjahitan memerlukan asisten, anestesi lokal, 

penerangan lampu yang cukup serta spekulum dan 

memperhatikan kedalaman luka. Bila penderita kesakitan dan 

tidak kooperatif, perlu mengundang sejawat anastesi untuk 

ketenangan dan keamanan saat melakukan hemostasis 

(Cunningham et al., 2013). 
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c. Retensio plasenta 

Penanganan retensio plasenta dilakukan dengan mengeksplorasi 

ke dalam rahim dengan cara manual/digital atau kuret dan 

pemberian uterotonika. Anemia yang ditimbulkan setelah 

perdarahan dapat diberi transfusi darah sesuai dengan 

keperluannya (Karkata, 2013). 

 

d. Perdarahan karena gangguan pembekuan darah 

Terapi yang dilakukan adalah dengan transfusi darah dan 

produknya seperti plasma beku segar, trombosit, fibrinogen dan 

heparinisasi atau pemberian Epsilon Amino Caproic Acid 

(EACA) (Poggi, 2007). 

 

2.3.7 Pencegahan 

Perdarahan oleh karena atonia uteri dapat dicegah dengan melakukan 

manajemen aktif kala III pada semua wanita yang bersalin dan 

pemberian misoprostol peroral 2-3 tablet (400-600 µg) segera setelah 

bayi lahir. Antisipasi terhadap perdarahan postpartum dapat dilakukan 

sebagai berikut (Karkata,2013): 

a. Persiapan sebelum hamil untuk memperbaiki keadaan umum 

dan mengatasi setiap penyakit kronis, anemia dan lain-lain 

sehingga pada saat hamil dan persalinan pasien tersebut ada 

dalam keadaan optimal. 

b. Mengenal faktor predisposisi perdarahan postpartum seperti 

multiparitas, anak besar, hamil kembar, hidramnion, bekas 
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seksio, ada riwayat perdarahan postpartum sebelumnya  dan 

kehamilan resiko tinggi lainnya yang akan muncul saat 

persalinan. 

c. Persalinan harus selesai dalam waktu 24 jam dan pencegahan 

partus lama. 

d. Kehamilan yang memiliki resiko tinggi agar melahirkan di 

fasilitas rumah sakit rujukan. 

e. Kehamilan yang memiliki resiko rendah agar melahirkan di 

tenaga kesehatan terlatih dan menghindari persalinan dukun. 

f. Menguasai langkah-langkah pertolongan pertama menghadapi 

perdarahan postpartum dan mengadakan rujukan sebagaimana 

mestinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
  

2.4 Kerangka Teori 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Keterangan:           : yang diteliti 

 

Gambar 1. Kerangka Teori. 

Sumber: Rush (2000); Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada 

(2002); Bergstrom (2003); Kavle (2008); Niswati et al. (2012); Cunningham et al. 

(2013). 
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2.5 Kerangka Konsep 
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Variabel Dependen 

Gambar 2. Kerangka Konsep. 

2.6 Hipotesis 

a. Hipotesis null (H0) 

Tidak terdapat hubungan tingkat paritas dan tingkat anemia terhadap 

kejadian perdarahan postpartum pada ibu bersalin di RSUD Dr. H. 

Abdul Moeloek Provinsi Lampung. 

 

b. Hipotesis alternatif (H1) 

Terdapat hubungan tingkat paritas dan tingkat anemia terhadap 

kejadian perdarahan postpartum pada ibu bersalin di RSUD Dr. H. 

Abdul Moeloek Provinsi Lampung. 

Kehamilan 

Anemia pada kehamilan  

(Hb <11g%) 

Kelahiran anak hidup 

Atonia Uteri, Retensio Plasenta, Sisa Plasenta 

Tingkat Anemia: 

- Anemia ringan 

- Anemia sedang 

- Anemia berat  

Tingkat Paritas 

-Primiparitas 

-Multiparitas 

-Grande-

multiparitas 

Kejadian Perdarahan  

Postpartum 


