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Abstrak:  

Angka kematian maternal dan perinatal merupakan indikator keberhasilan pelayanan 

kesehatan khususnya pelayanan kesehatan maternal merupakan salah satu unsur 

penentu status kesehatan suatu negara. Hasil studi pendahuluan yang dilakukan di 

RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul selama periode 2010 – 2013 

didapatkan sebanyak 9 kasus Angka Kematian Ibu yang masih didominasi oleh kasus 

perdarahan.  

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah diketahuinya perbedaan jumlah perdarahan 

kala III antara partus spontan dengan induksi oksitosin di RSUD Panembahan Senopati 

Bantul Tahun 2013.  

Metode: pada penelitian ini menggunakan survey analitik dengan rancangan penelitian 

Cross Sectional. Analisa data menggunakan uji statistika Mann-Whitney U, penelitian 

dilaksanakan bulan April-Mei 2014.  

Hasil, data karakteristik dasar setelah dilakukan uji normalitas data dengan uji 

Kolmogorov Smirnov dengan nilai (p = 0,000 / p < 0,05 data tidak terdistribusi normal. 

Dari perhitungan program R menggunakan rumus Mann-Whitney U di peroleh hasil 

rerata perbedaan jumlah perdarahan antara kelompok partus spontan dengan kelompok 

partus induksi oksitosin memiliki nilai p=0,001/p<0,05 dengan rerata jumlah perdarahan 

141,38 cc untuk kedua kelompok partus, dengan hasil rerata perdarahan pada partus 

spontan 130,42 cc dan partus induksi oksitosin 152,36 cc dengan selisih rerata jumlah 

perdarahan 21,94 cc. Hasil analisis Relatif Risk ( RR=1 ) artinya persalinan dengan 

induksi oksitosin memiliki resiko 1 kali terjadi perdarahan terhadap persalinan spontan 

pervaginam.  

Kesimpulan ada perbedaan Jumlah darah kala III partus induksi oksitosin lebih banyak 

di bandingkan dengan jumlah darah kala III partus spontan di RSUD Panembahan 

Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2013. 

 

Kata kunci: jumlah perdarahan kala III, partus spontan, partus induksi oksitosin.
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Abstract:  

Maternal and perinatal mortality rate is an indicator of the success of health care, 

especially maternal health services is one of the key elements in determining the health 

status of a country. The results of a preliminary study conducted in Panembahan 

Senopati Bantul Hospital during the period 2010 - 2013 found as many as nine cases of 

maternal mortality rate is still dominated by cases of bleeding. The purpose of research 

are knowing the difference between the amount of bleeding of the third stage of 

spontaneous labor with oxytocin induction labor in Panembahan Senopati Bantul 

Hospital in 2013. The method of research used analytical survey with cross sectional 

research design. Analysis of the test data using the Mann-Whitney U statistics, research 

conducted April-May 2014. The data base characteristics after test data normality with 

Kolmogorov Smirnov test with values (p = 0.000 / p <0.05 the data were not normally 

distributed. Calculation program using the formula R Mann-Whitney U results obtained 

mean differences in the amount of bleeding between groups spontaneous labor and 

induction labor with oxytocin group had a value of p = 0.001 / p <0.05 with a mean 

number of bleeding 141.38 cc parturition for both groups, with the results averaged 

spontaneous bleeding of labor and induction labor 130.42 cc cc oxytocin 152.36 with a 

mean difference of 21.94 cc amount of bleeding. analysis results Relative risk (RR = 1) 

means that the induction of labor with oxytocin 1 times the risk of bleeding against 

spontaneous vaginal delivery. There is a difference in the third stage of parturition blood 

counts more oxytocin induction in comparison with the amount of blood in the third 

stage of spontaneous parturition Panembahan Senopati Bantul Hospital in 2013.  

 

Keywords: amount of third stage hemorrhage, spontaneous labor, oxytocin induced of 

labor.    
 

PENDAHULUAN 

Mortalitas dan morbiditas pada 

wanita hamil dan bersalin merupakan 

masalah serius bagi dunia. Terbukti 

dengan diadakannya konfrensi-

konfrensi Internasional seperti pada 

tanggal 24 Mei 2013 diadakan 

pertemuan World Health Assembly 

(WHA) ke 66 di Jenewa Swiss yang 

membahas salah satunya menggenai 

program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 

serta Angka Kematian Ibu dan Angka 

Kematian Bayi. Konfrensi tersebut 

merupakan tindak lanjut dari Millenium 

Development Goals (MDGs) tujuan ke-

5 yaitu Meningkatkan Kesehatan Ibu. 

Angka kematian maternal dan 

perinatal merupakan indikator 

keberhasilan pelayanan kesehatan, 

khususnya pelayanan kebidanan dan 

perinatal. Pelayanan kesehatan 

maternal merupakan salah satu unsur 

penentu status kesehatan suatu negara 

hingga saat ini angka kematian 

maternal dan perinatal di Indonesia 

masih cukup tinggi.  

Pelayanan kesehatan maternal 

merupakan salah satu unsur penentu 

status kesehatan suatu negara. Angka 

kematian Ibu (AKI) yang menurut 

Survei Kesehatan Rumah Tangga 

(SKRT) 2010 penyebab langsung 

kematian ibu hampir 90 % terjadi pada 

saat persalinan dan segera setelah 

persalinan. Hasil Survei Demografi dan 

Kesehatan Indonesia menunjukkan AKI 

sebesar 359/100.000 kelahiran hidup 

pada tahun 2012. Sedangkan target 

Millenium Development Goals (MDGs) 
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2015, yakni menurunkan Angka 

Kematian Ibu (AKI) menjadi 102 per 

100.000 kelahiran hidup. 

 

 
   Sumber: SDKI (2012) 

Grafik 1. Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Sejak Tahun 1992-2012 

Berbagai upaya telah dilakukan 

untuk menurunkan kematian ibu, bayi 

baru lahir, bayi dan balita. Antara lain 

melalui penempatan bidan di desa, 

pemberdayaan keluarga dan masyarakat 

dengan menggunakan Buku Kesehatan 

Ibu dan Anak (Buku KIA), Program 

Perencanaan Persalinan dan Pencegahan 

Komplikasi (P4K) serta penyediaan 

fasilitas kesehatan. Pelayanan Obstetri 

Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di 

Puskesmas perawatan dan Pelayanan 

Obstetri Neonatal Emergensi 

Komprehensif (PONEK) di rumah sakit. 

Upaya terobosan yang paling mutakhir 

adalah program Jampersal (Jaminan 

Persalinan) yang digulirkan sejak 2011. 

Program ini memiliki visi “Ibu Selamat, 

Bayi Lahir Sehat” ini diharapkan 

memberikan kontribusi besar dalam 

upaya percepatan penurunan angka 

kematian ibu dan bayi baru lahir (Dinas 

Kesehatan RI,  2012) 

Menurut Badan Pusat Statistik 

(BPS) tahun 2012 di Daerah Istimewa 

Yogyakarta didapatkan Angka 

Kematian Ibu sebesar 87,3 per 100.000 

kelahiran hidup, sebanyak 40 kasus. 

Kasus tersebut berasal dari 4 Kabupaten 

dan 1 Kota yaitu: Kota Yogyakarta, 

Kabupaten Bantul, Kulonprogo, Sleman 

dan Gunung Kidul. 

Penyebab kematian ibu 

meliputi penyebab langsung, penyebab 

tidak langsung dan penyebab mendasar. 

Penyebab langsung meliputi komplikasi 

obstetri, yaitu: perdarahan, infeksi dan 

eklamsia yang menurut data 

Kementerian Kesehatan RI tahun 2010 

merupakan tiga faktor utama kematian 

ibu melahirkan  : 

1. Perdarahan (28%) 

Meliputi perdarahan antepartum, 

imtrapartum dan postpartum. 

2. Eklampsia dan Pre-eklamsia  (24%) 

Yaitu merupakan komplikasi kehamilan 

yang dapat dikarakteristikkan dengan 

adanya kejang dengan tanda protein 

urin (+) dan tekanan darah tinggi. 

3. Infeksi (11%) 

Infeksi ditandai dengan suhu tubuh 

meningkat pada 38
0
 C atau lebih selama 

12 jam pertama setelah melahirkan. 

Penyebab kematian tak langsung antara 

lain adalah anemia dan kekurangan 

energi kronis (KEK) pada ibu hamil 

http://www.gizikia.depkes.go.id/archives/author/ditanak
http://www.gizikia.depkes.go.id/archives/author/ditanak
http://www.gizikia.depkes.go.id/archives/author/ditanak
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menjadi penyebab utama terjadinya 

perdarahan dan infeksi yang merupakan 

faktor utama kematian ibu. Anemia ibu 

hamil di daerah endemis malaria mudah 

mengalami panas tinggi dan meninggal 

karena penyakit malaria, kekurangan 

energi kronis (ukuran lingkar lengan 

kurang dari 23,5 cm) dan “keadaan 

empat terlalu” yaitu terlalu  muda ( usia 

ibu kurang dari 20 tahun), terlalu tua 

(usia ibu lebih dari 35 tahun), terlalu 

sering punya anak (usia anak terkecil 

kurng dari 2 tahun), dan banyak anak 

(jumlah anak lebih dari 4 orang). 

Sedangkan status sosial wanita, status 

pendidikan dan ekonomi masyarakat 

yang rendah merupakan penyebab 

mendasar. 

Nowak dalam Rudiati (2011) 

mengatakan penyebab kematian 

maternal di negara berkembang adalah 

perdarahan, sepsis abortion, ekslamsia, 

infeksi dan partus macet, sedangkan di 

negara maju penyebab kematian 

maternal adalah perdarahan dan 

penyakit thromboemboli atau emboli air 

ketuban. Dan terdapat persamaan 

masalah antara negara maju maupun 

berkembang yaitu kematian maternal 

disebabkan oleh perdarahan. 

Berdasarkan laporan Dinkes 

Kabupaten Bantul  (2013) AKI di 

Kabupaten Bantul pada tahun 2013 

mengalami peningkatan dibanding pada 

tahun 2012, yaitu 52,2/100.000 

Kelahiran Hidup pada tahun 2012 

sebanyak 7 kasus kematian ibu menjadi 

82/100.000 Kelahiran Hidup pada 2013 

dengan 11 kasus kematian ibu. 

Penyebab kematian ibu diatas meliputi 

perdarahan antepartum, perdarahan post 

partum, pre eklamsia, eklamsia, infeksi, 

persalinan prematur, persalinan 

postmatur, ketuban pecah dini, ketuban 

pecah lama, hipertensi dalam 

kehamilan, inersio uteri dari kasus 

tersebut yang tidak dapat ditangani 

sebelumnya oleh instansi pelayanan 

kesehatan dasar salah satunya adalah 

perdarahan postpartum primer. 

Perdarahan merupakan 

penyebab utama kematian pada ibu, 

yang sebagian besar disebabkan oleh 

atonia uteri, retensi plasenta robekan 

jalan lahir dan inversi uterus hal ini 

menunjukkan adanya manajemen kala 

III persalinan yang kurang adekuat. 

Perdarahan pasca persalinan karena 

atonia uteri terjadi bila miometrium 

tidak berkontraksi uterus menjadi lunak 

sehingga pembuluh darah pada luka 

bekas pelekatan plasenta terbuka lebar 

dan hal ini menjadi penyebab tersering 

perdarahan pascapersalinan dengan 

frekuensi 50% dari semua perdarahan 

pascapersalinan (Depkes RI, 2003) 

Kontraksi otot yang dibuat 

atau tindakan manipulatif untuk 

merangsang persalinan karena indikasi 

tertentu dan berlangsung lama 

mengakibatkan kelelahan otot 

miometrium.  Hasil penelitian 

menunjukan hampir setengah dari ibu 

bersalin dengan induksi persalinan (drip 

oksitosin) mengalami perdarahan pasca 

persalinan yaitu pada kategori induksi 

persalinan (drip oksitosin) yang kurang 

berhasil maupun kategori induksi (drip 

oksitosin) yang berhasil yaitu 35,7% 

(Rudiati dkk, 2011).  Ditegaskan 

kembali oleh Hakimi dalam Rudiati 

(2011) yang menyatakan bahwa pada 

keadaan ibu bersalin dengan induksi 

persalinan (drip oksitosin) yang kurang 

berhasil bukan hanya rahim yang lelah, 

namun rahim cenderung berkontraksi 

lemah. Pascapersalinan yang demikian 

membuat ibu mengalami keletihan, 

sehingga kurang mampu bertahan 

terhadap kehilangan darah. 

Hasil studi pendahuluan yang 

dilakukan di RSUD Panembahan 
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Senopati Kabupaten Bantul bahwa 

selama periode 2010 – 2013 didapatkan 

sebanyak 9 kasus Angka Kematian Ibu 

yang masih didominasi oleh kasus 

perdarahan, dengan proporsi (4 kasus) 

44 % diakibat perdarahan, disusul 

Preeklamsia / Eklamsia (3 kasus) 33% , 

infeksi 1 kasus 11% dan lain-lain 

(penyakit jantung) 1 kasus 11 %. 

Dengan jumlah persalinan yang ada dari 

bulan Januari sampai November 2013, 

persalinan normal sebanyak 392 

persalinan dan persalinan dengan 

komplikasi sebanyak 1.689 persalinan 

yang didalamnya termasuk persalinan 

dengan induksi sebanyak 547 persalinan 

terdapat kasus perdarahan post partum 

32 kasus (1,9%) dari keseluruhan kasus 

persalinan dengan komplikasi. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah 

analitik dengan desain Cross Secional. 

Pendekatan yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah cross sectional 

yaitu rancangan penelitian dengan 

melakukan pengukuran atau 

pengamatan pada saat bersamaan atau 

sekali waktu. 

Populasi adalah semua ibu 

bersalin spontan dan ibu bersalin 

dengan induksi persalinan (drip 

oksitosin) sampai pada kala III 

persalinan spontan pervaginam yang 

memenuhi kriteria inklusi pada tahun 

2013 yaitu usia ibu 20-35 tahun, 

presentasi kepala, interval persalinan 

terakhir tidak kurang dari 2 tahun, 

persalinan berlangsung spontan 

pervaginam sampai kala III persalinan. 

Cara menghitung sampel dengan 

mengunakan rumus Stanley Lemeshow 

dkk, dalam Firdaus (2003) di dapatkan 

sampel 72 partus spontan dan 72 partus 

induksi oksitosin teknik pengambilan 

sampel menggunakan non probability 

sampling dengan cara random sampling 

yaitu mengambil sampel dengan cara 

mengacak sederhana.Variable bebas 

adalah partus spontan dan partus 

induksi oksitosin. Variabel terikat 

adalah jumlah perdarahan sampai kala 

III persalinan . 

HASIL PENELITIAN 

Gambaran umum responden 

 

Tabel 1. Proporsi dan Distribusi Kasus Penelitian pada Partus Spontan 

di RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2013 

Karakteristik 

(n=72) 
Total  

Prosentase 

(%) 

Rerata 

( x ) 

Usia ibu 

20- 25 tahun 

26-30 tahun 

31-35 tahun 

 

34 

20 

18 

 

47,2  

27,8  

25  

 

 

26,75 

 

Total 72 100   

Paritas 

  I 

 II 

III 

 

38 

19 

15 

 

52,8  

26,4  

20,8  

 

 

2 
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Total 72 100   

Kadar Hb 

12-12,9 gram% 

13-13,9 gram % 

>14 gram% 

 

68 

3 

1 

 

94,4  

4,2  

1,4  

 

 

12,06 gr% 

Total 72 100   

Jumlah darah 

Sedikit < 100 cc 

Sedang  100 > x < 500 cc 

Banyak > 500 cc 

 

25 

46 

1 

 

34,7  

63,9  

1,4  

 

 

130,41 cc 

Total 72 100  

 

Proporsi dan distribusi kasus 

penelitian dari 72 persalinan spontan di 

tampilkan pada tabel diatas umur ibu 

terbanyak pada kasus penelitian usia 20-

25 tahun 34 kasus (47,2%) dengan 

rerata usia ibu 26,75 tahun. Paritas 

terbanyak kurang dari 2 orang anak 38 

kasus (52,8%), kadar Hb terbanyak 12 

gr% dengan jumlah 68 kasus (94,4%) 

dengan rerata Hb 12,06 gram%. Jumlah 

pendarahan katagori jumlah darah 

banyak (>500 cc) 1 kasus (1,4%) dari 

persalinan 72 persalinan spontan dengan 

rerata jumlah perdarahan 130,41 cc.

Tabel 2. Proporsi dan Distribusi Kasus Penelitian pada Partus Induksi 

Oksitosin di RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul 

Tahun 2013 

Karakteristik (n=72) Total Prosentase (%) Rerata( x) 

Usia ibu 

20- 25 tahun 

26-30 tahun 

31-35 tahun 

 

39 

14 

19 

 

54,2  

19,4  

26,4  

 

 

26,38 

Total 72 100   

Paritas 

  I 

 II 

III 

 

44 

18 

10 

 

30,6  

12,5  

6,9  

 

 

1,52  

Total 72 100  

Kadar Hb 

12-12,9 gram% 

13-13,9 gram % 

>14 gram% 

 

60 

10 

2 

 

83,3  

13,9  

2,8  

 

 

12,2 gr% 

Total 72 100   

Jumlah darah 

Sedikit < 100 cc 

Sedang  100 > x < 500 cc 

Banyak > 500 cc 

 

9 

62 

1 

 

12,5  

86,1  

1,4  

 

 

 

152,36 cc 

Total 72 100   
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Proporsi dan distribusi kasus 

penelitian di tampilkan pada tabel diatas 

usia  ibu pada kasus penelitian 20-35 

tahun 39 kasus (54,2%) dengan rerata 

usia 26,38 tahun. Paritas terbanyak 

kurang dari 2 orang anak 44 kasus 

(30,6%), kadar Hb terbanyak 12 gr% 

dengan jumlah 60 kasus (83,3%) 

dengan rerata kadar Hb 12,2 gram. 

Jumlah darah katagori jumlah darah 

banyak (perdarahan >500 cc) 1 kasus 

(1,4%) dari persalinan 72 persalinan 

dengan induksi oksitosin dengan rerata 

jumlah darah yang keluar 152,36 cc . 

Tabel 3. Karakteristik Dasar Subjek Penelitian Perbedaan Jumlah Perdarahan 

partus Spontan dan Partus Induksi Oksitosin di RSUD Panembahan Senopati 

Kabupaten Bantul Tahun 2013 

Karakteristik 

(n=144) 

Mean 

(x) 
p 

CI 

(95 %) 

Usia Ibu (tahun) 26,57 0,639 -1,156 ─1,879 

Paritas 2 0,234 -0,100 ─0,406 

Kadar Hb (gr%) 12,38 0,056 -0,281 ─ 0,004 

Jumlah Darah (cc) 141,38 0,001 -40,826 ─ -3,063 

 

Sedangkan rerata perbedaan jumlah perdarahan antara kelompok partus spontan 

dengan induksi oksitosin memiliki nilai p=0,001/p<0,05 dengan rerata jumlah 

perdarahan 141,38 cc yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara partus spontan 

pervaginam dengan partus induksi oksitosin. 

Tabel 4. Perbandingan Rerata Jumlah Perdarahan Kala III Antara Partus 

Spontan dengan Partus Induksi Oksitosin di RSUD Panembahan 

Senopati Bantul Tahun 2013 

 

Karakteristik 

(n=144) 

Rerata (x) 
p 

CI 

(95 %) Spontan  Induksi  

Usia Ibu (tahun) 26,75+4,512 26,39+0,639 0,639 -1,156 ─ 1,879 

Paritas 1,68 +0,802 1,53+0,731 0,234 -0,100 ─ 0,406 

Kadar Hb (gr%) 12,07+0,306 12,21+0,529 0,056 -0,281─ 0,004 

Jumlah Darah(cc) 130,41+55,69 152,36+58,88 0.001 -40,82─ -3,06 
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Analisis perbedaan rerata pada 

usia ibu, paritas dan kadar Hb antara 

partus spontan dengan partus induksi 

oksitosin tidak memiliki rentang yang 

jauh. Selisih rerata usia ibu antara 

partus spontan dengan partus induksi 

oksitosin adalah 0,36 tahun, rerata 

paritas untuk kedua jenis partu adalah 

2, selisih kadar Hb kedua jenis partus 

adalah 0,14 gr%. Sedangkan analisis 

perbedaan rerata jumlah perdarahan 

memperlihatkan subyek persalinan 

dengan induksi oksitosin cenderung 

memiliki jumlah darah lebih banyak di 

bandingkan dengan persalinan normal 

spontan, dengan hasil rerata perdarahan 

pada partus spontan 130,41 cc dan 

partus induksi oksitosin 152,36 cc 

dengan selisih rerata jumlah perdarahan 

21,94 cc. 

Grafik 1. Perbedaan Rerata Jumlah Perdarahan Kala III antara Partus Spontan 

dengan Partus Induksi Oksitosin di RSUD Panembahan Senopati Bantul 

Uji bivariat yang di gunakan 

dalam penelitian ini adalah Uji Mann-

Whitney U untuk menguji perbedaan 

pada sampel saling bebas yang telah 

memenuhi kriteria (Santoso, 2001) jika 

data sampel bertipe interval atau rasio 

serta distribusi data distribusi tidak 

normal. Analisa data untuk 

menggetahui perbedaan jumlah 

perdarahan kala III antara partus 

spontan dengan partus dengan induksi 

oksitosin dilakukan dengan bantuan 

progam SPSS diperoleh p= 0,001/ p < 

0,05 dan nilai Z= -3,403/ z <1,96 maka 

Hipotesis nol ditolak dan menerima 

Hipotesis alternatif. Dengan demikian 

terdapat perbedaan yang signifikan 

jumlah darah kala III antara partus 

spontan dengan partus induksi oksitosin 

di RSUD Panembahan Senopati 

Kabupaten Bantul Tahun 2013.Tabel 5. 
Distribusi Frekuensi Perdarahan 
Pascapersalinan Menurut Jenis 
Persalinan di RSUD Panembahan 
Senopati Bantul Tahun 2013 

Jenis Persalinan 
Perdarahan Tidak Perdarahan Total 

f % f % f % 

Induksi oksitosin 1  0,7 71 49,3 72 50 

Spontan 1 0,7 71 49,3 72 50 

Total 2 1,4 142 98,6 144 100 

 

Pada penelitian ini juga dilakukan 

analisis Relatif Risk dari kasus perdarahan 

kelompok partus spontan pervaginam 

terdapat 1 kasus perdarahan (+500 cc) dan 

tidak perdarahan sebanyak 71 ibu bersalin. 

Kelompok induksi oksitosin terdapat 1 kasus 
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perdarahan (+530 cc) dan tidak perdarahan 

sebanyak 71 ibu bersalin. Kedua kasus 

perdarahan dari kedua kelompok partus 

memiliki selisih perdarahan + 30 cc dengan 

hasil perhitungan nilai Relatif Risk =1. 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui perbedaan jumlah darah kala III 

persalinan antara partus spontan pervaginam 

dengan partus induksi oksitosin pada ibu 

bersalin di RSUD Panembahan Senopati 

Kabupaten Bantul Tahun 2013. Pada 

penelitian ini faktor yang ikut 

mempengaruhi perbedaan jumlah darah 

sudah di kendalikan dengan memberikan 

batasan kriteria inklusi dan ekslusi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa persalinan dengan induksi oksitosin 

lebih banyak mengeluarkan darah saat kala 

III persalinan dibandingkan dengan 

persalinan spontan pervaginam dengan hasil 

rerata perdarahan pada partus spontan 

130,41 cc dan partus induksi oksitosin 

152,36 cc dengan selisih rerata jumlah 

perdarahan 21,94 cc dengan hasil p=0,001/ 

p<0,05 hal ini sesuai yang diungkapkan oleh 

Hakimi dalam Rudiati (2011) yang 

menyatakan bahwa pada keadaan ibu 

bersalin dengan induksi persalinan (drip 

oksitosin) yang kurang berhasil bukan hanya 

rahim yang lelah, namun rahim cenderung 

berkontraksi lemah. Pascapersalinan yang 

demikian membuat ibu mengalami 

keletihan, sehingga kurang mampu bertahan 

terhadap kehilangan darah. Sehingga jumlah 

darah yang dikeluarkan lebih banyak 

dibandingkan dengan persalinan normal 

tanpa stimulasi oksitosin.  

Adanya perbedaan jumlah darah 

kala III persalinan antara partus spontan 

dengan partus induksi oksitosin menurut 

Varney (2008) yang menyatakan bahwa 

pada kondisi ibu bersalin dengan induksi 

persalinan (drip oksitosin) perlu diwaspadai 

adanya potensi perdarahan sehingga 

penanganan cermat dan efekktif pada ibu 

bersalin dengan drip oksitosin perlu 

ditingkatkan. 

Dikutip dari Cuningham (2005) bahwa 

pada persalinan inersia uteri, umumnya yang 

semula kontraksi uterus tidak terkoordinasi 

dengan baik kemudian diinduksi atau di 

manipulatis dengan drip oksitosin sehingga 

tekanan kontraksi uterus rata-rata 200-225 

satuan montevidio, lebih kuat daripada 

tekanan kontrakksi uterus ibu bersalin 

normal yaitu 140-150 satuan montevideo. 

Dengan kondisi tersebut apabila tidak diikuti 

proses persalinan yang tepat waktu dengan 

pengertian kemajuan persalinan tidak 

melewati garis waspada partograf, maka 

sangat berpotensi menyebabkan kelelahan 

otot-otot miometrium selama proses 

persalinan kala I dan II sehingga berakibat 

pada banyaknya perdarahan yang 

dikeluarkan pada kala II persalinan 

sedangkan menurut Hakimi (2010) kerja 

uterus yang tidak efektif selama kala II 

persalinan kemungkinan akan diikuti oleh 

kontraksi dan retraksi miometrium yang 

jelek pada kala III persalinan. 

Hasil analisis Relatif Risk didapatkan 

RR=1 yaitu persalinan dengan induksi 

oksitosin memiliki resiko 1 kali terjadi 

perdarahan terhadap persalinan spontan 

pervaginam. Artinya stimulasi oksitosin 

pada ibu bersalin dalam batas aman atau 

resiko kecil untuk terjadi perdarahan jika 

mematuhi dosis yang ditentukan, menurut 

Lopez-Zeno dalam American College of 

Obstetricians and Gynecologist buku 

William (2005) regimen oksitosin disajikan 

dalam dosis aman dan tidak hiperstimulasi 

yaitu memulai dengan 6 mU/menit dengan 

peningkatan 4 mU/menit setiap 15 menit. Di 

RSUD Panembahan Senopati menggunakan 

regimen oksitosin dalam dosis aman dan 

dilakukan injeksi metergin pasca plasenta 

sehingga perdarahan dapat diminimalkan. 
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Oksitosin adalah obat yang kuat 

dengan efek samping yang tidak kecil, mulai 

dari perdarahan hingga ruptur uteri sehingga 

penting untuk mengkuantifikasi efektifitas 

dan keamanannya dengan tujuan didapatkan 

manfaat yang maksimal dengan resiko 

paling kecil. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, maka dapat dibuat 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan yang bermakna pada 

jumlah perdarahan antara ibu bersalin 

spontan pervaginam dengan ibu bersalin 

dengan induksi oksitosin dengan nilai 

(p=0,023/p<0,05). Pada kelompok ibu 

bersalin dengan induksi oksitosin terlihat 

pola spesifik rerata jumlah perdarahan 

lebih tinggi dibandingkan ibu bersalin 

pervaginam dengan selisih perdarahan 

21,94 cc dengan analisis Relatif Risk 

didapatkan RR=1 yaitu persalinan dengan 

induksi oksitosin memiliki resiko 1 kali 

terjadi perdarahan terhadap persalinan 

spontan pervaginam. 

2. Rerata jumlah perdarahan ibu bersalin 

spontan adalah 130,41 cc. 

3. Rerata jumlah perdarahan ibu bersalin 

dengan partus induksi oksitosin 152,36cc. 

SARAN 

1. Bagi Kepala Dinas Kesehatan bantul 

Tetap mempertahankan kinerja dan 

menggembangkan kualitas tenaga 

kesehatan dalam wilayah Kabupaten 

Bantul khususnya pelayanan Kesehatan 

Ibu dan Anak. 

2. Bagi Bidan di RSUD Panembahan 

Senopati Kabupaten Bantul 

Agar tetap mempertahankan kinerjanya 

dengan  mengobservasi ketat  proses 

induksi oksitosin dan mempertahankan 

hasil yang sudah didapat yaitu  resiko 

perdarahan untuk partus induksi oksitosin 

sangat kecil. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Agar menggembangkan penelitian ini 

dengan observasi langsung di lapangan 

dan mengecek laboratorium tingkat 

koagulopati darah agar dapat 

mengendalikan variabel penganggu 

seminimal mungkin. 
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