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ABSTRAK 

 Abortus adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan dimana fetus belum sanggup 

hidup sendiri di luar uterus. Belum sanggup diartikan, apabila fetus itu beratnya terletak 

antara 400 – 1000 gram, atau usia kehamilan kurang dari 28 minggu. Penelitiam ini bertujuan 

mengetahui faktor-faktor penyebab dari terjadinya abortus pada ibu di RSUD Labuang Baji 

periode Juni 2012 – Desember 2012.  

 Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode cross sectional. 

Sampel data ibu yang mengalami abortus di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji pada 

periode Juni 2012 – Desember 2012 yang tercatat dalam rekam medis. 

 Dari hasil analisis didapatkan usia ibu yang banyak mengalami abortus adalah ibu 

usia > 30 tahun sebanyak 23 (45.1%) dan memiliki hubungan bermakna terhadap kejadian 

abortus (p= 0.026) sedangkan pada ibu yang banyak mengalami abortus adalah ibu  dengan 

paritas 1- 3 sebanyak 29 (56.9%) dan tidak memiliki hubungan yang bermakna terhadap 

kejadian abortus (p=0.321). 

 Kejadian abortus dengan usia ibu di RSUD Labuang Baji Makassar periode Juni 2012 

– Desember 2012 adalah sebanyak 51 orang dengan usia <20 tahun sebanyak 6 orang, 20 – 

30 tahun sebanyak 22 orang, > 30 tahun sebanyak 23 orang. Ibu dengan dengan paritas <1 

sebanyak 14 orang, paritas 1-3 sebanyak 29 orang dan >3 sebanyak 8 orang. 
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ABSTRACT 

 Abortus is the state of the end of a pregnancy where the fetus has not been able to live 

alone aoutside the uterus. Have not been able to be interpreted, when the fetus weighs 

between 400 – 1000 grams, or gestational age less than 28 weeks.This research aims to know 

the factors cause the abortion in the mother at the hospitals Labuang Baji Makassar periode 

June 2012 – December 2012. 

 The methods used in this research is a cross sectional method. The sample data is 

mother who abortion at the hospital Labuang Baji Makassar periode June 2012 – December 

2012, which recorded in the medical record.   

 Analysis of the result obtained by the age of the mother that many experienced 

abortion is the mother’s age as > 30 years of 23 (45.1%) and have a meaningful relationship 

of events abortion (p= 0,026) while many mothers experiencing the abortion is the mother 

with the parity 1-3 of 29 (56.9%) and have no meaningful relationship to abortion incident 

(p=0.321) 

 Genesis abortion with the age of the mother at the hospital Labuang Baji Makassar 

periode June 2012 – December 2012 are as much as 51 people with age < 20 years as many 

as 6 people, 20 – 30 years were 22 people and > 30 years as many as 23 people. Mothers 

with parity <1 as many as 14 people, as many as 29 persons parity 1-3 and >3 parity by 8 

people.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Di dunia angka kematian ibu dan bayi yang tertinggi adalah di Asia 

Tenggara.Laporan awal Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 

menyebutkan Angka Kematian Ibu (AKI) adalah 248 per 100.000 kelahiran hidup dan 

Angka Kematian Bayi (AKB) 34 per 1.000 kelahiran hidup. Departemen kesehatan 

menargetkan pada tahun 2009 AKI menjadi 226 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB 

menjadi 26 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI, 2007 dan DepKes 2009). 

Penyebab langsung kematian ibu terkait kehamilan dan persalinan terutama adalah 

perdarahan. Adapun beberapa penyebab yang lain yaitu eklamsia, infeksi, partus lama 

dan abortus. 

 Sri Hermiyanti mengatakan terdapat 4.692 jiwa ibu melayangkarena ketiga kasus 

(kehamilan, persalinan, dan nifas). Kematian langsung ibuhamil dan melahirkan 

tersebut akibat terjadinya perdarahan (28%), eklampsia(24%), infeksi (11%), partus 

lama (5%), dan abortus (5%). Perdarahan yangmenyebabkan kematian ibu yang 

sekarang banyak ditemui adalah abortus. 

Abortus adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan dimana fetus belum sanggup 

hidup sendiri di luar uterus. Belum sanggup diartikan, apabila fetus itu beratnya terletak 

antara 400 – 1000 gram, atau usia kehamilan kurang dari 28 minggu.(Mochtar,2010) 

 Menurut Jeffcoat abortus merupakan pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum usia 

kehamilan 28minggu, yaiut fetus belum viable in law(Mochtar,2010) 
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 Pengertian dari abortus menurut Holmer adalah terputusnya kehamilan sebelum 

minggu ke 16, dimana proses plasenta belum selesai. (Mochtar,2010) 

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) diperkirakan 4,2 juta abortus dilakukan 

setiap tahun di Asia Tenggara, dengan perincian :  

1) 1,3 juta dilakukan di Vietnam dan Singapura  

2) antara 750.000 sampai 1,5 juta di Indonesia  

3) antara 155.000 sampai 750.000 di Filipina  

4)  antara 300.000 sampai 900.000 di Thailand. 

Di perkotaan abortus dilakukan 24-57% oleh dokter,16-28% oleh bidan/ perawat, 19-

25% oleh dukun dan 18-24% dilakukan sendiri. Sedangkan di pedesaan abortus 

dilakukan 13-26% oleh dokter, 18-26% oleh bidan/perawat, 31-47% oleh dukun dan 17-

22% dilakukan sendiri.  

Survei yang dilakukan di beberapa klinik di Jakarta, Medan, Surabaya dan 

Denpasar menunjukkan bahwa abortus dilakukan 89% pada wanita yang sudah 

menikah, 11% pada wanita yang belum menikah dengan perincian: 45% akan menikah 

kemudian, 55% belum ada rencana menikah. Sedangkan golongan umur mereka yang 

melakukan abortus: 34% berusia antara 30-46 tahun, 51% berusia antara 20-29 tahun 

dan sisanya 15% berusia di bawah 20 tahun.  

Ada 4 provinsi yang mempunyai angka kejadian lebih dari 6% dengan urutan dari 

yang tertinggi yakni provinsi Papua Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan 

masing-masing 6,3%, serta Sulawesi Selatan 6,1%. 

Frekuensi abortus sukar ditentukan karena abortus buatan banyak tidak dilaporkan, 

kecuali apabila terjadi komplikasi. Abortus spontan kadang-kadang hanya disertai gejala 

dan tanda ringan, sehingga pertolongan medik tidak diperlukan dan kejadian ini dianggap 

sebagai terlambat haid. Diperkirakan frekuensi abortus spontan berkisar 10-15%. 
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Frekuensi ini dapat mencapai angka 50% bila diperhitungkan mereka yang hamil sangat 

dini, terlambat haid beberapa hari, sehingga wanita itu sendiri tidak mengetahui bahwa ia 

sudah hamil. Di Indonesia, diperkirakan ada 5 juta kehamilan per-tahun. Dengan demikian 

setiap tahun 500.000-750.000 abortus spontan.(Azhari,2002) 

 Menurut Siegler abortus terjadi pada 10% kehamilan. Dan menurut Simens 

mendapatkan angka 76%. 

Faktor usia ibu saat hamil dan jumlah kehamilan (paritas) ikut berkontribusi dalam 

penyebab kejadian abortus. Frekuensi abortus yang secara klinis terdeteksi meningkat dari 

12% pada wanita berusia kurang dari 20 tahun menjadi 26% pada mereka yang usianya 

lebih dari 40 tahun.Kejadian abortus disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:  pertama, 

umur ibu yang terlalu muda ataupun terlalu tua dapat meningkatkan risiko terjadinya 

abortus pada ibu hamil, Kedua, jarak kehamilan yang dekat (kurang dari 2 tahun), 

dikarenakan belum siapnya rahim untuk menerima implantasi janin setelah persalinan 

terakhir. Ketiga, paritas yang semakin bertambah, Keempat, kegagalan program Keluarga 

Berencana (KB). Data dari LBH Apik Jakarta menyebutkan 27% pelaku abortus belum 

kawin dan 73% telah menikah. Alasan mereka melakukan abortus, 37% karena gagal KB, 

14% beralasan belum menikah dan masih sekolah 6,3%. (BKKBN 2005) 

Adanya kelainan anatomis ibu juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya 

abortus. Sinekia uterus (sindrom Asherman) disebabkan oleh destruksi endometrium luas 

akibat kuretase. Hal ini akhirnya menyebabkan amenore dan abortus rekuren yang 

dipercaya disebabkan oleh kurang memadainya endometrium untuk menunjang implantasi. 

Defek perkembangan uterus, cacat ini terjadi akibat kelainan pembentukan atau fusi duktus 

Mülleri, atau terjadi secara spontan atau diinduksi oeh pajanan dietilstilbestrol in utero 

(Nugroho,2011) 
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 B. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah penelitian ini adalah 

Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya abortus pada ibu di RSUD 

Labuang Baji Makassar pada tahun 2012 

C. TUJUAN PENELITIAN  

1).Tujuan Umum 

Mengetahui faktor-faktor penyebab dari terjadinya abortus pada ibu di RSUD Labuang 

Baji 

2).  Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tentang distribusi usia ibu hamil yang mengalami abortus di 

RSUDLabuang Baji Makassar 

b. Mengetahui tentang disribusi paritas ibu yang mengalami abortus di RSUD  

Labuang Baji Makassar 

c. Mengetahui tentang kejadian abortus di RSUD Labuang Baji Makassar 

D.  MANFAAT PENELITIAN  

a. Bagi Ilmu Pengetahuan  

Hasil penelitian yang dilaksanakan akan menambah informasi, meningkatkan dan 

mengembangkan pengetahuan kebidanan dan penerapan teori-teori tentang 

pentingnya mengetahui usia ibu hamil dengan kejadian abortus.  
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 b. Bagi Tenaga Kesehatan  

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan data untuk dapat 

ditindaklanjuti dengan kegiatan promotif pencegahan abortus yang disebabkan oleh 

usia ibu  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Definisi 

Abortus adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan 

sel sperma) pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 

500 gram, sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Ini adalah suatu proses 

pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk tumbuh. Apabila 

janin lahir selamat (hidup) sebelum 38 minggu namun setelah 20 minggu, maka 

istilahnya adalah kelahiran premature.(Krisnadi dan Panggabean,2010) 

2. Etiologi 

Penyebab abortus merupakan gabungan dari beberapa faktor. Umumnya abortus 

didahului oleh kematian janin. 

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya abortus,yaitu : 

a. Faktor Janin 

Kelainan yang paling sering dijumpai pada abortus adalah gangguan 

pertumbuhan zigot, embrio, janin atau plasenta. Kelainan tersebut biasanya 

menyebabkan abortus pada trimester pertama, yakni : 

1). Kelainan telur, telur kosong (blighted ovum), kerusakan embrio atau 

kelainan kromosom (monosomi,trisomi,atau polipoid) 

2). Embrio dengan kelainan lokal 

3). Abnormalitas pembentukan plasenta (hipoplasia trofoblas) 
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b. Faktor maternal 

1). Usia Ibu 

 Usia yang aman untuk kehamilan dan persalinan adalah usia 20-30 

tahun. Kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan pada usia di 

bawah 20 tahun ternyata 2 sampai 5 kali lebih tinggi dari pada kematian 

maternal yang terjadi pada usia 20 sampai 29 tahun. Kematian maternal 

meningkat kembali sesudah usia 30 sampai 35 tahun. (Saifuddin 

AB,2001) 

2) Paritas   

Risiko abortus semakin tinggi dengan bertambahnya paritas ibu, hal ini 

mungkin karena adanya faktor dari jaringan parut pada uterus akibat 

kehamilan berulang. Jaringan parut ini mengakibatkan tidak adekuatnya 

persediaan darah ke plasenta yang dapat pula berpengaruh pada 

janin.(Panggabean, 2010)  

3) Infeksi 

Infeksi maternal dapat membawa risiko bagi janin yang sedang 

berkembang, terutama pada akhir trimester pertama atau awal trimester 

kedua. Tidak diketahui penyebab kematian janin secara pasti, apakah 

janin yang menjadi terifeksi ataukah toksin yang dihasilkan oleh 

mikroorganisme penyebabnya.  

Penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan abortus : 

 Virus : rubella,sitomegalovirus,varicella zooster, vaccinia, 

campak, hepatitis, polio, dan ensefalomieitis 

 Bakteri : salmonella typhi 

 Parasit : Toxoplasma gondii, Plasmodium 
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(b). Penyakit vaskuler : hipertensi vaskuler 

(c). Kelainan endokrin  

Abortus spontan dapat terjadi bila produksi progesteron tidak 

mencukupi atau pada penyakit disfungsi tiroid; defisiensi insulin. 

(Martaadisoebrata, 2012) 

c. Faktor imunologis 

Ketidakcocokan (inkompabilitas) sistem HLA (Human Leukocyte 

Antigen). (Martaadisoebrata, 2012) 

d. Trauma 

Kasusnya jarang terjadi, umumnya abortus terjadi segera setalah trauma 

tersebut, misalnya trauma akibat pembedahan: 

 Pengangkatan ovarium yang mengandung korpus luteum 

graviditatum sebelum minggu ke-8 

 Pembedahan intraabdominal dan operasi pada uterus saat hamil. 

(Martaadisoebrata, 2012) 

e. Kelainan uterus 

Hipoplasia uterus, mioma ( terutama mioma submukosa), serviks 

inkompeten atau retroflexio uteri gravidi incarcerata. 

(Martaadisoebrata, 2012) 

f. Fakor Eksternal 

1). Radiasi 

Dosis 1-10 rad bagi janin pada kehamilan 9 minggu pertama dapat 

merusak janin dan dosis yang lebih tinggi dapat menyebabkan 

keguguran. (Martaadisoebrata, 2012) 
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2). Obat-obatan 

Antagonis asam folat,antikoagulan,dan lain-lain. Sebaiknya tidak 

menggunakan obat-obatan sebelum kehamilan 16 minggu, kecuali telah 

dibuktikan bahwa obat tersebut tidak membahayakan janin,atau untuk 

pengobatan penyakit ibu yang parah. 

3). Bahan-bahan kimia lainnya, seperti bahan yang mengandung arsen 

dan benzen. (Martaadisoebrata, 2012) 

g.  Patologi 

Pada permulaan, terjadi perdarahan dalam desidua basalis, diikuti 

oleh nekrosis jaringan sekitarnya, kemudian sebagian atau seluruh 

hasil konsepsi terlepas. Karena dianggap benda asing, maka uterus 

berkontraksi untuk mengeluarkannya. Pada kehamilan dibawah 8 

minggu, hasil konsepsi dikeluarkan seluruhnya, karena vili korealis 

belum menembus desidua basalis terlalu dalam; sedangkan pada 

kehamilan 8-14 minggu, telah masuk agak dalam, sehingga sebagian 

keluar dan sebagian lagi akan tertinggal, karena itu akan banyak 

terjadi perdarahan.(Mochtar,2010) 

3. Klasifikasi  

a. Abortus Spontan 

Abortus spontan adalah keluarnya hasil konsepsi tanpa intervensi medis 

maupun mekanis. Abortus spontan dapat terjadi pada trimester pertama 

kehamilan yang meliputi 85% dari kejadian abortus dan cenderung disebabkan 

oleh fakto-faktor fetal.Sementara abortus spontan yang terjadi pada trimester 

kedua lebih cenderung disebabkan oleh faktor-faktor maternal termasuk 

inkompetenensia serviks, anomali cavum uterus yang konginetal atau didapat, 
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hipotiroid, diabetes melitus, nefritis kronik, infeksi akut oleh penggunaan 

kokain, gangguan immunologi, dan gangguan psikologis 

tertentu.(Nugroho,2011) 

Faktor-faktor penyebab terjadinya abortus spontan, 

 Faktor Fetal 

Sekitar 2/3 dari abortus spontan pada trimester pertama merupakan anomali 

kromosom dengan ½ dari jumlah tersebut adalah trisomi autosom dan 

sebagian lagi merupakan triploid, tertraploid, atau monosimo 45x 

 Faktor maternal  

1). Faktor-faktor Endokrin 

Beberapa gangguan endokrin telah terlibat dalam abortus spontan 

berulang,termasuk diantaranya diabetes melitus tak terkontrol, hipotiroid 

dan hipertiroid, hipersekresi luteinezing hormone, insufisiensi korpus 

luteum atau disfungsi fase luteal dan penyakit polikistik ovarium. 

Pada perkembangan terbaru peranan hiperandrogenemia dan 

hiperprolaktinemia telah dihubungkan dengan terjadinya abortus yang 

berulang.(Nugroho,2011) 

2). Faktor-faktor anatomi 

Anomali uterus termasuk maformasi kongeital,defek uterus yang didapat 

(Astherman’s symdrome) ,leiomyoma, dan inkompetenensia serviks. 

Meskipun anomali-anomali ini sering dihubungkan dengan abortus spontan, 

insiden, klasifikasi dan peranannya dalam etiologi masih belum diketahui 

secara pasti. Penelitian ini menunjukkan bahwa wanita Astherman’s 

syndrome , adhesi uterus, dan anomali didapat melalui paparan 
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dietilestilbestrol memiliki angka kemungkinan hidup fetus yang lebih 

rendah dan meningkatnya angka kejadian abortus spontan (Nugroho,2011) 

3). Faktor-faktor Immunologi 

Pada kehamilan normal, sistem imun maternal tidak bereaksi terhadap 

spermatozoa atau embrio. Namun 40% pada abortus berulang diperkirakan 

secara immunologis kehadiran fetus tidak dapat diterima 

Respon imun dapat dipicu oleg beragam faktor endogen dan eksogen, 

termasuk pembentukan antibodi antiparenteral, gangguan autoimun yang 

mengarah pada pembentukan antibodi autoimun,infeksi,bahan-bahan toksik, 

dan stress.(Nugroho,2011) 

4). Infeksi 

Infeksi-infeksi maternal yang memperlihatkan hubungan yang jelas dengan 

abortus spontan termasuk sifilis, parvovirus B19, HIV, dan 

malaria.(Nugroho,2011) 

5). Faktor-faktor Eksogen 

Meliputi : bahan-bahan kimia 

Gas anatesi ; pada suatu penelitian meta analisis yang lebih baru, hubungan 

antara pekerjaan maternal yang terpapar gas anestesi dan risiko abortus 

spontan digambarkan adalah 1,48 kali daripada yang tidak terpapar.  

Air tercemar ; suatu penelitian prospektif di California menemukan 

hubungan bermakna antara risiko abortus spontan pada wanita yang terpapar 

trihalometana dan terhadap salah satu turunnnya, bromodikhlorometana. 

Demikian juga pda wanita yang tiggal di daerah Santa Clara , daerah yang 

dengan kadar bromida pada air permukaan paling tinggi, memiliki risiko 4 

kali lebih tinggu untuk mengalami abortus spontan.  
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Pestisida ; risiko abortus spontan telah diteliti pada sejumlah kelompok 

pekerja yang menggunakan pestisida. Suatu peningkatan prevalensi abortus 

spontan terlihat pada istri-istri pekerja yang menggunakan pestisida di Italia, 

India, dan Amerika Serikat, pekerja rumah hijau di Kolombiadan Spanyol, 

pekerja tebu di Ukraina, dan wanita yang terlibat di bidang agrokultural di 

Amerika Serikat dan Finlandia.(Nughroho, 2011) 

6). Gaya Hidup Merokok dan Alkoholisme 

Penelitian epidemiologi mengenai merokok tembakau dan abortus spontan 

menemukan bahwa merokok tembakau dapat sedikit meningkatkan risiko 

untuk terjadinya abortus spontan. Namun, hubungan antara merokok dan 

abortus spontan tergantung pada faktor-faktor lain termasuk konsumsi 

alkohol, perjalanan reproduksi, waktu gestasi untuk abortus spontan, 

kariotipe fetal, dan status sosioekonomi. Sedangkan peningkatan anka 

kejadian abortus spontan pada wanita alkoholik mungkin berhubungan 

dengan akibat tidak langsung dari gangguan terkait 

alkoholisme.(Nughroho,2011) 

7). Radiasi 

Radiasi ionisasi dikenal menyebabkan gangguan hasil reproduksi. Termasuk 

malformasi kongenital, restriksi pertumbuhan intrauterine, dan kematian 

embrio. Pada tahun 1990, Komisi Internasional Terhadap Perlindungan 

Radiasi menyarankan untuk wanita dengan konsepsi tidak terpapar lebih 

dari 5mSv selama kehamilan. Penelitian-penelitian mengenai kontaminasi 

radioaktif memperlihatkan akibat Chernobyl yang meningkatkan angka 

kejadian abortus spontan di Finlandia dan Norwegia.(Nugroho,2011) 
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Patogenesis abortus spontan   

Kebanyakan abortus spontan terjadi segera setelah kematian janin yang 

kemudian diikuti dengan perdarahan kedalam desidua basalis, lalu 

terjadi perubahan-perubahan nekrotik pada daerah implantasi, infiltrasi 

sel-sel peradangan akut, dan akhirnya perdarahan per vaginam. Buah 

kehamilan terlepas seluruhnya atau sebagian yang diinterpretasikan 

sebagai benda asing dalam rongga rahim. Hal ini menyebabkan 

kontraksi uterus dimulai, dan segera setelah itu terjadi pendorongan 

benda asing itu keluar rongga rahim (ekspulsi). Perlu ditekankan bahwa 

pada abortus spontan, kematian embrio biasanya terjadi paling lama 2 

minggu sebelum perdarahan. Oleh karena itu, pengobatan untuk 

mempertahankan janin tidak layak dilakukan jika telah terjadi 

perdarahan banyak karena abortus tidak dapat dihindari. Sebelum 

minggu ke-10, hasil konsepsi biasanya dikeluarkan dengan lengkap. Hal 

ini disebabkan sebelum minggu ke-10 vili korealis belum menanamkan 

diri dengan erat kedalam desidua basalis hingga telur mudah terlepas 

keseluruhan. Antara minggu ke 10-12 korion tumbuh dengan cepat dan 

hubungan vili korealis dengan desidua basalis makin erat hingga mulai 

saat tersebut sering sisa-sisa korion (plasenta) tertinggal kalau terjadi 

abortus.(Martaadisoebrata, 2012) 

1). Abortus Imminens (Threatened abortion) 

Abortus ini baru mengancam dan masih ada harapan untuk 

mempertahankannya. Dalam hal ini keluarnya fetus masih bisa dicegah dengan 

memberikan obat-obat hormonal dan antispasmodika serta isitirahat. Kalau 
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perdarahan setelah beberapa minggu masig ada, maka perlu ditentukan apakah 

kehamilan masih baik atau tidak. Kalau reaksi kehamilan 2 kali berturut-turut 

negatif, maka sebaiknya uterus dikosongkan (kuret).  

Didiagnosis bila seorang wanita hamil <20 minggu mengeluarkan darah sedikit 

per vaginam. Perdarahan dapat berlanjut beberapa hari atau dapat berulang, dapat 

pula disertai sedikit rasa nyeri perut bawah atau nyeri punggung bawah saat 

mestruasi. Setengah dari abortus imminens akan menjadi abortus komplit atau 

inkomplit, sedangkan pada sisanya kehamilan akan terus berlangsung. Beberapa 

kepustakaan menyebutkan adanya risiko untuk terjadinya prematuritas atau 

gangguan pertumbuhan dalam rahim (intrauterine growth retardation) pada kasus 

seperti ini. 

Perdarahan yang sedikit pada hamil muda mungkin juga disebabkan oleh hal-hal 

lain, misalnya placental sign ialah perdarahan dari pembuluh-pembuluh darah 

sekitar plasenta. Gejala ini selalu terdapat pada kera Macacus rhesus yang hamil.  

Erosi porsio lebih mudah berdarah pada kehamilan; demikian juga polip serviks, 

ulserasi vagina, karsinoma serviks, kehamilan ektopik, dan kelainan trofoblas 

harus dibedakan dari abortus imminens karena dapat memberikan perdarahan per 

vaginam. Pemeriksaan spekulum dapat membedakan polip, ulserasi vagina, atau 

karsinoma, sedangkan kelainan lain membutuhkan pemeriksaan 

ultrasonografi.(Martaadisoebrata, 2012) 

2). Abortus Insipiens (Inevitable abortion) 

Adalah abortus yang sedang berlangsung,dengan ostium terbuka dan 

ketuban yang teraba. Janin biasanya sudah mati dan mempertahankan kehamilan 

pada keadaan ini merupakan kontra indikasi. Abortus Insipiens didiagnosis 

apabila pada wanita hamil ditemukan perdarahan banyak, kadang-kadang keluar 
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gumpalan darah yang disertai nyeri karena kontraksi rahim kuat dan ditemukan 

adanya dilatasi serviks sehingga jari pemeriksa dapat masuk dan ketuban dapat 

teraba. Kadang-kadang perdarahan dapat menyebabkan kematian bagi ibu dan 

jaringan yang tertinggal dapat menyebabkan infeksi sehingga evakuasi harus 

segera dilakukan.(Martaadisoebrata, 2012) 

3). Abortus Inkompletus 

Adalah pengeluaran sebagian hasil konsepsi pada kehamilan sebelum 20 

minggu dengan masih ada sisa yang tertinggal dalam uterus. Abortus inkompletus 

didiagnosis apabila sebagian dari hasil konsepsi telah lahir atau teraba pada 

vagina, tetapi sebagian tertinggal (biasanya jaringan plasenta). Perdarahan 

biasanya terus berlangsung, banyak, dan membahayakan ibu. Sering serviks tetap 

terbuka karena masih ada benda di dalam rahim yang dianggap sebagai benda 

asing (corpus alienum). Oleh karena itu, uterus akan berusaha mengeluarkannya 

dengan mengadakan kontraksi sehingga ibu merasakan nyeri, namun tidak sehebat 

pada abortus insipiens.(Nugroho,2011) 

4.)Abortus Kompletus 

Artinya seluruh hasil konsepsi dikeluarkan (desidua dan fetus),sehingga 

rongga rahim kosong. Pada keadaan ini kuretasi tidak perlu dilakukan. Pada 

abortus penting untuk selalu memeriksa jaringan yang dilahirkan apakah komplet 

atau tidak dan untuk membedakan dengan kelainan trofoblast (Molahidatidosa). 

Pada abortus kompletus,perdarahan segera berkurang setelah isi rahim 

dikeluarkan dan selambat-lambatnya dalam 10 hari perdarahan berhenti sama 

sekali karena dalam masa ini luka rahim telah sembuh dan epitilisasi telah selesai. 

Serviks juga dengan segera menutup kembali. Kalau dalam 10 hari setelh abortus 
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masih ada perdarahan,abortus inkompletus atau endometritis pasca abortus harus 

dipikirkan.(Nugroho,2011 dan Martaadisoebrata, 2012) 

5). Abortus Habitualis 

Adalah keadaan dimana penderita mengalami keguguran berturut-turut 3 

kali atau lebih. Menurut HERTIG abortus spontan terjadi dalam 10% dari 

kehamilan dan abortus habitualis 3,6 – 9,8% dari abortus spontan.Kejadiannya 

jauh lebih sedikit daripada abortus spontan (kurang dari 1%),lebih sering terjadi 

pada primi tua.Etiologi abortus ini adalah kelainan genetik (kromosomal), 

kelainan hormonal (imunologik), dan kehamilan anatomis. Apabila seorang 

penderita telah mengalami 2 kali abortus berturut-turut maka optimisme untuk 

kehamilan berikutnya berjalan normal adalah 63%. Apabila abortus 3 kali 

berturut-turut, maka kemungkinan kehamilan ke 4 berjalan normal hanya sekitar 

16%.(Mochtar,2010) 

6.)Abortus Provokatus (Induced abortion) 

Adalah abortus yang disengaja, baik dengan memakai obat-obatan maupun alat-

alat. Abortus ini terbagi lagi menjadi, 

(1). Abortus Provokatus Medisinalis (abortus therapeutic) 

Adalah abortus karena tindakan sendiri,dengan alasanbila kehamilan 

dilanjutkan,dapat membahayakan jiwa ibu (berdasarkan indikasi medis). 

(2). Abortus Provokatus Kriminalis 

Adalah abortus yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal 

atau tidak berdasarkan indikasi medis. (Mochtar,2010) 
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4. Manifestasi Klinis  

  Berikut adalah manifestasi klinis yang terjadi pada jenis-jenis abortus. 

 a). Abortus Imminens : Rasa nyeri/kram abdomen tidak ada /ringan, perdarahan  

       sedikit 

 b). Abortus Insipiens : Rasa nyeri/kram abdomen sedang, perdarahan sedang 

 c). Abortus Inkomplit  : Terasa sangat nyeri pada abdomen, perdarahan banyak 

 d). Abortus Komplit  : Tidak ada nyeri /kram abdomen, perdarahan ringan 

 e). Abortus Habitualis  : Tidak ada nyeri/kram abdomen, perdarahan tidak ada 

(Manuaba,2009) 

5. Pemeriksaan  

  Berikut adalah uraian yang didapatkan pada pemeriksaan dalam dari 

masing-masing jenis abortus. 

 a). Abortus Imminens  : Fluksus ada (sedikit),ostium uteri tertutup, dan besar 

       uterus sesuai dengan umur kehamilan 

 b). Abortus Insipiens  : Ostium terbuka, hasil konsepsi masih dalam rahim 

       dan ketuban utuh. 

 c). Abortus Komplit  : Ostium uteri terbuka,besar uteri sudah mengecil 

 d). Abortus Inkomplit  : Ostium uteri terbuka, teraba sisa jaringan dari hasil 

       konsepsi. 

 e). Abortus Habotualis : Ostium uteri tertutup, besar uterus sedikit mengecil. 

(Martaadisoebrata, 2012) 
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6. Penatalaksanaan 

Pada abortus insipiens dan abortus inkompletus, bila ada tanda-tanda syok 

maka diatasi dulu dengan pemberian cairan dan transfuse darah. 

Kemudian,jaringan dikeluarkan secepat mungkin dengan metode digital dan 

kuretase. 

Setelah itu, beri obat-obat uterotonika dan antibiotika. Pada keadaan abortus 

kompletus dimana seluruh hasil konsepsi dikeluarkan (desidua dan 

fetus),sehingga rongga rahim kosong, terapi yang diberikan hanya uterotonika. 

Untuk abortus tertunda, obat diberi dengan maksud agar terjadi his sehingga fetus 

dandesidua dapat dikeluarkan, kalau tidak berhasil, dilatasi dan kuretase 

dilakukan. 

Histerotomia anterior juga dapat dilakukan dan pada penderita, diberikan 

tonika dan antibiotika. Pengobatan pada kelainan endometrium pada abortus 

habitualis lebih besar hasilnya jika dilakukan sebelum ada konsepsi daripada 

sesudahnya. 

Merokok dan minum alkohol sebaiknya dikurangi atau dihentikan. Pada 

serviks inkompeten, terapinya adalah operatif yaitu operasi Shirodkar atau 

McDonald (Mochtar, 2010). 

7. Pelaku Aborsi 

Profil pelaku aborsi di Indonesia tidak sama persis dengan di Amerika. Akan 

tetapi gambaran dibawah ini memberikan kita bahan untuk dipertimbangkan. 

Seperti tertulis dalam buku “Facts of Life” oleh Brian Clowes, Phd: 

Para perilaku aborsi adalah wanita muda. Lebih dari separuh atau 57% wanita 

pelaku aborsi, adalah mereka yang berusia dibawah 25 tahun.Bahkan 24% dari 
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mereka adalah wanita remaja berusia dibawah 19 tahun. Berikut adalah uraian 

jumlah insiden kejadian abortus berdasarkan usia.(Aborsi) 

a). <15 tahun sebanyak 14.200 (0.9%) 

b). 15-17 tahun sebanyak 154.500 (9.9%) 

c). 18-19 tahun sebanyak 224.000 (14.4%) 

d). 20-24 tahun sebanyak 527.700 (33.9%) 

e). 25-29 tahun sebanyak 334.900 (21.5%)     

8. Resiko Aborsi 

Aborsi memiliki resiko yang tinggi terhadap kesehatan maupun keselamatan 

seorang wanita. Tidak benar jika dikatakan bahwa jika seseorang melakukan 

aborsi ia “tidak merasakan apa-apa dan langsung   boleh pulang” 

Ini adalah informasi yang sangat menyesatkan bagi setiap wanita, terutama 

mereka  yang sedang kebingungan karena tidak menginginkan kehamilan yang 

sudah terjadi. 

Ada 2 macam resiko kesehatan terhadap wanita yang melakukan aborsi:  

1.   Resiko kesehatan dan keselamatan secara fisik  

2.   Resiko gangguan psikologis 

 

a. Resikokesehatandan keselamatan fisik  

 Pada saat melakukan aborsi  dan setelah melakukan aborsi ada beberapa 

resiko yang akan dihadapi seorang wanita, seperti yang dijelaskan dalam buku 

“Facts of Life” yang ditulis oleh Brian Clowes, Phd yaitu:  

 1.   Kematian mendadak karena pendarahan hebat  

 2.   Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal  
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 3.   Kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan  

 4.   Rahim yang sobek (Uterine Perforation)  

 5.   Kerusakan leher rahim (Cervical Lacerations) yang akan menyebabkan cacat 

pada anak berikutnya. 

 6.   Kanker payudara (karena ketidakseimbangan hormon estrogen padawanita)  

 7.   Kanker indung telur (Ovarian Cancer)  

 8.   Kanker leher rahim (Cervical Cancer)  

 9.   Kanker hati (Liver Cancer) 

10.  Kelainan pada placenta/ari-ari (Placenta Previa) yang akan menyebabkan 

cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada saat kehamilan  

       berikutnya. 

11.  Menjadi mandul/tidak mampu memiliki keturunan lagi (Ectopic Pregnancy)  

12.  Infeksi rongga panggul (Pelvic Inflammatory Disease)  

13.  Infeksi pada lapisan rahim (Endometriosis) 

 

b. Resiko kesehatan mental  

 Proses aborsi bukan saja suatu proses yang memiliki resiko tinggi dari segi 

kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik, tetapi juga memiliki 

dampak yang sangat hebat terhadap keadaan mental seorang wanita. 

Gejala ini dikenal dalam dunia psikologi sebagai “Post-Abortion Syndrome” 

(Sindrom Paska-Aborsi) atau PAS. Gejala-gejala ini dicatat dalam “Psychological 

Reactions Reported After Abortion” di dalam penerbitan The Post-Abortion 

Review (1994). 

Pada dasarnya seorang wanita yang melakukan aborsi akan mengalami hal-hal 

seperti berikut ini:  
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1.    Kehilangan harga diri (82%)  

2.    Berteriak-teriak histeris (51%)  

3.    Mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi (63%)  

4.    Ingin melakukan bunuh diri (28%)  

5.    Mulai mencoba menggunakan obat-obat terlarang (41%)  

6.    Tidak bisa menikmati lagi hubungan seksual (59%) 

Diluar hal-hal tersebut diatas para wanita yang melakukan aborsi akan dipenuhi 

perasaan bersalah yang tidak hilang selama bertahun-tahun dalam hidupnya. 

(Aborsi) 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

A. Dasar Pemikiran Variabel yang diteliti 

Masalah abortus merupakan masalah kesehatan dimasyarakat yang masih 

perlu ditanggulangi secara terpadu oleh berbagai sektor termasuk kesehatan. 

Masalah abortus mempengaruhi angka kematian ibu (AKI) dan juga angka 

kematian janin yang dipengaruhi oleh beberapa faktor,baik dari faktor internal 

maupun dari faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari keadaan dari janin itu 

sendiri maupun dari keadaan ibu yang sedang mengandung atau hamil, dan faktor 

eksternal berasal dari adanya trauma pada ibu ataupun bisa dari segi psikologis 

orang tua terutama pada wanita usia muda.   

 Penyebab langsung dari abortus adalah kematian janin yang dipengaruhi 

oleh beberapa faktor internal dan juga faktor eksternal. Pada saat melakukan 

aborsi  dan setelah melakukan aborsi ada beberapa resiko yang akan dihadapi 

seorang wanita yaitu, resiko keselamatan kesehatan dan fisik serta resiko 

kesehatan psikologis.Pada dasarnya seorang wanita yang melakukan aborsi 

kebanyakan akan mengalami hal-hal seperti kehilangan harga diri (82%) dan 

mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi (63%). Diluar hal-hal tersebut para 

wanita yang melakukan aborsi akan dipenuhi perasaan bersalah yang tidak hilang 

selama bertahun-tahun dalam hidupnya. 

 Dengan didapatkannya faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian abortus 

dari sektor kesehatan terutama dari masyarakat untuk mencegah dan  menekan 

angka kejadian abortus yang masih tinggi dan  menekan angka kematian ibu dan 

janin akibat abortus.  
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B. Kerangka Teori 

 

 

 

  

 

 

 

Keterangan : 

                   : variabel yang diteliti 

 

                   : variabel yang tidak diteliti 

 

Gambar 3.1 Kerangka Teori 

 

C. Kerangka Konsep   

  

 

 

 

    

 

 

         

Gambar 3.2 Kerangka Konsep 
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Keterangan :  

Variabel dalam penelitian ini adalah 

1. Variabel Independent (variabel bebas) 

Variabel Independent dalam penelitian ini adalah faktor maternal meliputi usia 

ibu dan paritas yang mempengaruhi kejadian abortus 

2. Variabel dependent (variabel terikat) 

Variabel dependent dalam penelitian ini adalah kejadian abortus pada ibu 

D. Definisi Operasional 

1. Variabel : Usia Ibu 

     Definisi Operasional : Usia ibu yang dihitung sejak ibu dilahirkan sampai pada 

         saat dilakukan pengambilan data yang didapatkan dari  

         data rekam medik di RSUD Labuang Baji Makassar  

         tahun 2012. 

      Alat ukur      : Rekam Medik  

      Skala Ukur     : Nominal 

      Hasil Ukur      : <20 tahun dan > 30 tahun, 20 – 30 tahun 

2. Variabel      : Paritas 

     Definisi Operasional : Jumlah Kelahiran oleh ibu yang tercatat pada rekam  

         medik di RSUD Labuang Baji Makassar tahun 2012 

     Alat Ukur      : Rekam Medik 

     Skala Ukur      : Nominal 

     Hasil Ukur      : Paritas <1 dan >3, paritas 1-3 

3. Variabel      : Abortus 

     Definisi Operasional : Berakhirnya suatu kehamilan sebelum janin mencapai  

         berat 500 gram atau umur kehamilan kurang dari 22  
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                  minggu atau buah kehamilan belum mampu untuk hidup  

                di luar kandungan. 

 Alat Ukur   : Rekam Medik 

 Skala Ukur   : Ordinal 

 Hasil Ukur   : Abortus Imminens dan Insipien, Abortus Komplit dan  

       Inkomplit  

E. Hipotesis 

1. Hipotesis Nol (Ho) 

a. Tidak adanya faktor usia ibu yang mempengaruhi kejadian abortus pada ibu 

 di RSUD Labuang Baji 

b. Tidak adanya faktor paritas yang mempengaruhi kejadian abortus pada ibu  

 di RSUD Labuag Baji 

2. Hipotesis Alternatif (H1) 

a. Adanya faktor usia ibu yang mempengaruhi kejadian abortus pada ibu di 

 RSUD Labuang Baji 

b. Adanya faktor paritas yang mempengaruhi kejadian abortus pada ibu di 

 RSUD Labuang Baji  
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BAB IV 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian   

 Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik dengan pendekatan cross  

sectional dengan basis rumah sakit ( hospital based ). Penelitian cross  

sectional adalah suatu penelitian di mana variabel-variabel yang termasuk  

faktor risiko dan variabel-variabel yang termasuk efek diobservasi sekaligus  

pada waktu yang sama.(Notoadmojo,2005) 

 

B. Tempat dan Waktu 

1. Tempat penelitian  

Penelitian ini akan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji 

dengan alasan terdapat data abortus dan merupakan salah satu rumah sakit 

rujukan di Makassar 

2. Waktu  

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan November sampai dengan bulan 

Desember 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi   

 Populasi pada penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang mengalami abortus 

yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Bajidan tercatat dalam 

medical record pada periode Juni 2012 – Desember 2012 
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2. Sampel  

  Sampel yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data ibu yang mengalami 

abortus di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji pada periode Juni 2012 – 

Desember 2012. 

a. Kriteria sampel  

1) Kriteria inklusi  

Adalah karakteristik umum subyek penelitian pada populasi target  

dan populasi terjangkau (Sastroasmoro,2008). Dalam penelitian ini, 

kriteria inklusinya adalah:  

a) Ibu hamil dengan diagnosa akhir abortus spontan.  

b) Ibu hamil yang mempunyai rekam medis lengkap.  

2) Kriteria eksklusi  

Adalah sebagian subyek yang memenuhi kriteria inklusi harus  

dikeluarkan dari studi karena berbagai sebab. Dalam penelitian ini  

kriteria eksklusinya adalah ibu yang mengalami abortus buatan  

(abortus provocatus maupun abortus medicinalis ). 

b. Besar sampel  

       Perhitungan rumus besar sampel sebagai berikut: 

Rumus Analisis Kategorik Tidak Berpasangan  

 n1= n2 = (
𝑍𝛼√2𝑃𝑄+ 𝑍𝛽√𝑃1𝑄1+𝑃2𝑄2

𝑃1−𝑃2
) 
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         = (
1,96√2.0,16.0,84+0,84√0,26.0,74+0,006.0,94

0,26−0,06
) 

              = (
1,96√0,26+0,84√0,1924+0,056

0,2
) 

             = (
1,96.0,509+0,84√0,2484

0,2
) 

             =  
0,997+0,84.0,498

0,2
 

             =  (
1,415

0,2
)

2

 

        =  
2,002

0,04
  = 50,05 (dibulatkan 51) 

 

Keterangan:  

n = Besar populasi 

P = Proporsi total 

P2  = Proporsi Pada kelompok yang sudah diketahui nilainya  

Q  = 1 – P 

Q1 = 1 – P1 

Q2= 1 – P2 

Z𝛼 = 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑎𝑙𝑓𝑎 = 1,96 

Zβ  = defiat baku beta = 0,84 

dengan demikian, besar sampel adalah 51. 

c. Teknik Sampling 

 Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 

Purpossive Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan 

pertimbangan peneliti dimana sampel diambil yaitu responden yang memiliki 

data lengkap. 

d. Pengumpulan Data 
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Jenis Data : Data sekunder dari RSUD Labuang Baji Makassar Tahun  

                            pada periode Juni 2012 – Desember 2012. 

Sumber data  : Dari rekam medik pasien abortus di RSUD Labuang Baji 

e. Instrumet Pengumpulan Data 

Instrument pebgumpulan data meliputi ; 

1. data Rekam medik di RSUD Labuang Baji Makassar tahun 2012 

2. Pena 

3. Kertas 

f. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Sekunder 

Catatan medik pasien 

abortus 

Catatan medik diambil data : 

1. Nama pasien 

2. Usia 

3. Paritas 

4. Penyakit Infeksi 

Cek List Pengumpulan 

Pengolahan 
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D. Analisis data  

       Kegiatan analisis data dalam penelitian merupakan hal yang sangat  

penting. Analisis diawali dari yang sederhana seperti analisis univariat  

sampai kepada yang kompleks yaitu menggunakan analisis bivariat  

sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Mula-mula analisis data  

dilakukan secara deskriptif berupa frekuensi distribusi variabel seperti  

usia ibu. .  

a. Analisis univariat  

   Analisis univariat menganalisis variabel-variabel yang ada secara deskriptif 

disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan persentase dengan 

menggunakan program SPSS versi 15 meliputi karakteristik responden dan 

kejadian abortus di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji. 

b. Analisis bivariat  

   Analisa ini digunakan untuk menguji hipotesis yang telah  

ditetapkan yaitu mempelajari hubungan antara variabel. Analisa yang 

digunakan adalah uji chi square dengan derajat kepercayaan 95%  

menggunakan program SPSS versi 15. atau menggunakan rumus chi square.  

Pengambilan keputusan dengan taraf signifikan (nilai p) 5% yaitu .  

1) Jika p-value   (0,05) maka Ho ditolak artinya signifikan.  

2) Jika p-value   (0,05) maka Ho diterima artinya tidak signifikan. 
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E. Metode Pengolahan Data  

       Setelah data terkumpul melalui catatan medik pasien, langkah-langkah  

dalam penelitian ini adalah :  

Metode pengolahan data  

a. Editing  

       Proses editing dalam penelitian ini adalah memeriksa kelengkapan data yang 

sesuai kriteria sampel yang diteliti. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengoreksi data yang tidak jelas agar bila terjadi kekurangan atau kesalahan data 

dapat dengan mudah terlihat dan segera dilakukan perbaikan.  

b.Coding  

       Semua data terkumpul dan selesai diedit, tahap selanjutnya  

adalah memberi kode terhadap data-data yang ada. Pemberian kode ini dilakukan 

untuk mempermudah pengelolaan dengan cara memberi kode pada variabel 

terutama data yang dikategorikan.  Dalam penelitian ini, data yang terkumpul akan 

diberi kode sebagai berikut:  

1) Usia ibu dikategorikan yaitu usia <20 tahun dan >30 tahun diberi kode 1, usia 

20-30 tahun diberi kode 2  

2) Abortus dikategorikan yaitu  dengan abortus imminens dengan abortus insipiens 

kode 1, abortus inkomplit dan abortus komplit kode 2 

c. Entri data  

       Data entri adalah kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan ke dalam 

master tabel atau database komputer, kemudian membuat distribusi frekuensi 

sederhana.  
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d. Tabulating  

       Merupakan proses data dari masing-masing variabel penelitian  

dan dibuat berdasarkan tujuan penelitian. Hasil pengkodean dimasukkan ke dalam 

tabel. Proses tabulasi data dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 15 

F.Etika Penelitian  

Masalah etika penelitian kebidanan merupakan masalah yang sangat  

penting dalam penelitian, mengingat penelitian kebidanan berhubungan  

langsung dengan manusia, maka segi etika penelitian harus diperhatikan.   

       Masalah etika yang harus diperhatikan antara lain adalah:  

1. Menyertakan surat izin penelitian dari pemerintah kota Makassar  

2. Kerahasiaan (confidentiality)  

       Masalah ini merupakan masalah etika dengan memberikan jaminan  

kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah  

lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin  

kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan 

pada hasil riset. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji terletak di bagian 

selatan Kemacatan Mamajang Kota Makassar tepatnya di Jalan Dr. Ratulangi 

No.81 Makassar. 

 Adapun batas-batas geografis RSUD Labuang Baji Makassar adalah sebagai 

berikut : 

a. Sebelah utara bersebelahan dengan Jalan Landak Lama 

b. Sebelah timur bersebelahan dengan Jalan Tupai 

c. Sebelah selatan berbatasan dengn Perumahan Pendeta Ekss 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Dr. Ratulangi 

 RSUD Labuang Baji Makassar didirikan pada tahun 1938 oleh Zending 

Gereja Genoformaf Surabaya, Malang dan Semarang sebagai rumah sakit 

zending. RSUD Labuang Baji diresmikan pada tanggal 12 Juni 1938. Pada masa 

perang dunia ke II, rumah sakit ini digunakan oleh pemerintah Kotapraja 

Makassar untuk menampung penderita korban perang. Kapasitas tempat tidur 

yang tersedia pada saat diresmikan adalah 25 tempat tidur. Pada tahun 1949-1951, 

Zending mendirikan bangunan permanen sehingga kapasitas tempat tidur menjadi 

170 tempat tidur. Pada tahun 1952-1955, oleh pemerintah daerah Kotapraja 

Makassar diberikan tambahan beberapa bangunan ruangan, sehingga kapasitas 

tempat tidur bertambah menjadi 190. Sejak itulah RSUD Labuang Baji dibiayai 
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oleh pemerintah daerah tingkat I Sulawesi Selatan. Pada tahun 1960, oleh Zending 

RSUD Labuang Baji diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat I Sulawesi 

Selatan dan dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan 

akreditasi rumah sakit tipe C dan terhitung mulai tanggal 16 Januari 1996, melalui 

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.2 Tahun 1996, kelas rumah sakit 

ditingkatkan menjadi rumah sakit kelas B.  

B. Visi dan Misi RSUD Labuang Baji Makassar 

 Visi RSUD Labuang Baji Makassar yaitu menjadi “ rumah sakit unggulan 

di Sulawesi Selatan” 

 Dan adapun misi dari RSUD Labuang Baji Makassar adalah : 

 1. Mewujudkn profesionalisme SDM 

 2. Meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit 

 3. Memberikan layanan prima 

 4. Efisiensi biaya rumah sakit 

 5. Meningkatkan kesejahteraan karyawan 

C. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Angka Kejadian Abortus di RSUD Labuang Baji Makassar 

 Data dalam penelitian ini diambil dari rekam medik pasien di RSUD 

Labuang Baji Makassar. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh lengkap 

sesuai dengan variebel-variabel penelitian yang akan dianalisis lebih lanjut.  
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 Jumlah pasien penderita abortus spontan berdasarkan laporan dari bagian 

rekam medik RSUD Labuang Baji Makassar periode Juni 2012 – Desember 2012 

adalah sebanyak 70 pasien yang memiliki data yang lengkap. 

 Gambaran angka kejadian abortus spontan di RSUD Labuang Baji selama 

periode Juni 2012 – Desember 2012 bisa dilihat pada tabel berikut  

Tabel 1. Kejadian Abortus di RSUD Labuang Baji Makassar selama periode 

 Juni 2012 – Desember 2012 

Bulan Jumlah Kejadian Insidensi 

Juni 14 20 % 

Juli 9 14 % 

Agustus 8 11.4 % 

September 10 14.3 % 

Oktober 6 8.6 % 

November 12 17.1 % 

Desember 11 15.7 % 

Total 70 100.0 % 

 

 Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kejadian abortus terbanyak terjadi 

pada bulan November yaitu 12 kejadian abortus, sedangkan jumlah kasus 

terendah didapatkan pada bulan Oktober yaitu sebanyak 6 kejadian abortus yang 

terjadi pada bulan tersebut. 

2. Hasil Analisis Univariat Distribusi Frekuensi Subjek Penelitian 

 Analisis ini dilakukan untuk melihat gambaran distribusi frekuensi variabel-

variabel yang akan diteliti. Analisis univariat yang dilakukan meliputi variabel-

variabel independen yaitu usia ibu, paritas dan variabel dependen yaitu kejadian 

abortus spontan. 

 Subjek penelitian ini adalah semua pasien ibu hamil yang didiagnosis 

abortus spontan oleh doketr ahli Obstetri dan Ginekologi di RSUD Labuang Baji 

Makassar periode Juni 2012 – Desember 2012 sebanyak 70 pasien, kemudian 
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dilakukan pengambilan 51 sampel yang memiliki variabel-variabel lengkap sesuai 

dengan kriteria penelitian. 

 Berdasarkan data yang terkumpul, didapatkan distribusi frekuensi pasien 

abortus spontan berdasarkan karakteristik ibu hamil di RSUD Labuang Baji 

Makassar periode Juni 2012 – desember 2012 sebagai berikut. 

a. Usia Ibu 

  Selama periode Juni 2012 – Desember 2012 di RSUD Labuang Baji 

Makassar didapatkan pada usia <20tahun sebanyak 6 pasien (11.8 %),ibu dengn 

usia 20-30 tahun sebanyak 22 pasien (43.1%) dan yang terbanyak pada ibu usia 

>30 tahun sebanyak 23 pasien (45.1%). Dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Distribusi Subjek Penelitian berdasarkan Usia Ibu di RSUD  

 Labuang Baji Makassar selama periode Juni 2012 – Desember 2012 

Usia Ibu Kejadian Abortus % 

< 20 tahun 6 11.8 

20 tahun – 30 tahun 22 43.1 

> 30 tahun 23 45.1 

Jumlah 51 100.0 

 

b. Paritas 

 Selama periode Juni 2012 – Desember 2012 di RSUD Labuang Baji yang 

memiliki paritas <1 sebanyak 14 pasien (27.5 %), pasien dengan paritas 1-3 

sebanyak 29 (56.9%), dan pasien dengan paritas >3 sebanyak 8 (15.7%).  Dapat 

dilihat pada tabel 3. 
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Tabel 3. Distribusi Subjek Penelitian berdasarkan Paritas di RSUD Labuang 

 Baji Makassar selama periode Juni 2012 – Desember 2012. 

Paritas    Kejadian abortus            % 

Paritas <1  14 27.5 

Paritas  1 – 3             29 56.9 

Paritas >3                                                             8          15.7 

Jumlah             51          100.0 

 

3. Hasil Analisis Bivariat Hubungan antara Karakteristik Ibu Hamil dengan 

Kejadian Abortus 

 Untuk melihat faktor-faktor karakteristik ibu hamil yang berhubungan 

degan kejadian abortus, maka dilakukan analisis bivariat dengan uji statistik chi 

square dengan tingkat kemaknaan 5% (α = 0.05). Berikut ini adalah hasil analisis 

bivariat antara variabel-variabel bebas dengan kejadian abortus. 

a. Hubungan Usia Ibu dengan Kejadian Abortus 

 Dari hasil penelitian didapatkan bahwa ibu yang berusia <20 tahun dan >35 

tahun sebanyak 54.9 % dan ibu yang berusia 20 – 35 tahun sebanyak 43.1 % 

Tabel 4. Proporsi Usia Ibu dengan Kejadian Abortus 

Usia Ibu Kejadian Abortus OR CI P value 

N % 

<20 tahun 

dan > 30 

tahun 

 

29 

 

56.9 

 

 

5.026 

 

1.117 – 

22.613 

 

 

0.026 

20 – 30 

tahun 

22 43.1 

Jumlah 51 100.0    

 

 Setelah diuji statistik chi square ternyata didapatkan nilai p = 0,026 (nilai p 

<0,05) sehingga dapat disimpulkan tolak H0 atau artinya terdapat hubungan 

bermakna antara usia ibu dengan kejadian abortus. Hasil odds ratio = 5.026 
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(1.117 – 22.613) atau OR > 1 artinya usia ibu merupakan faktor risiko terjadinya 

abortus. 

b. Hubungan Paritas dengan Kejadian Abortus 

 Dari hasil penelitian didapatkan bahwa ibu yang paritasnya 1 – 3 memiliki 

proporsi sebanyak 29 pasien (56.9 %). Data dapat dilihat pada tabel 5 

Tabel 5. Proporsi Paritas Ibu pada kejadian Abortus 

Paritas Kejadian Abortus OR CI P value 

N % 

Paritas <1 

dan >3 

22 43.1  

1.575 

 

0.386 – 

6.423 

 

0.321 

Paritas 1-3 29 56.9 

Jumlah 51 100.0    

 

 Setelah diuji chi square  ternyata didapatkan nilai p = 0.321 (p > 

0.05),sehingga bisa disimpulkan gagal tolak H0 atau artinya tidak terdapat 

hubungan yang bermakna antara paritas dengan kejadian abortus pada ibu. 

Hasilodds ratio = 1.575(0.386 – 6.423) atau OR > 1 artinya paritas ibu merupakan 

faktor risiko terjadinya abortus. 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 Pada bagian ini akan dibahas hasil-hasil dari penelitian hubungan 

karakteristik ibu hamil dengan kejadian abortus di RSUD Labuang Baji selama 

periode bulan Juni 2012 – Desember 2012. Pembahasan akan meliputi uraian-

uraian dari masing-masing faktor yang mempengaruhi kejadian abortus yaitu usia 

ibu dan paritas. 

A. Pembahasan Hasil Analisis Bivariat Data Karakteristik Ibu Hamil 

1). Usia Ibu 

  Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa proporsi ibu yang 

berusia <20  tahun dan >30 tahun lebih banyak dari pada kelompok ibu yang 

berusia 20 – 30 tahun. Hasil uji statistik chi square juga menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang bermakna antara usia ibu dengan kejadian abortus. 

Hasil odds ratio juga menunjukkan bahwa usia ibu merupakan faktor risiko 

untuk terjadinya abortus. Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa 

usia kurang dari 20 tahun dan usia lebih dari 30 tahun merupakan usia risiko 

untuk hamil dan melahirkan. Usia yang optimal bagi seorang ibu adalah 20 -30 

tahun. Pada usia kurang dari 20 tahun, organ-organ reproduksi belum berfungsi 

dengan sempurna, rahim dan panggul ibu belum tumbuh mencapai ukuran 

dewasa sehingga bila terjadi kehamilan dan persalinan akan lebih mudah 

mengalami komplikasi dan pada usia lebih dari 30 tahun organ kandungan 

sudah tua sehingga mudah terjadi komplikasi. (Saifuddin,Prawirohardjo) 
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  Hasil ini sesuai dengan beberapa penelitian, diantaranya yang dilakukan 

oleh  Firman Gustina pada tahun 2012 mendapatkan bahwa terdapat hubungan 

bermakna (p= 0.024) antara usia ibu dengan kejadian abortus (Gustina,2012). 

Penelitian lain oleh Sumarni di RSIA Siti Fatimah Makassar tahun 2006 

menyatakan bahwa terdapat hubungan bermakna antara usia ibu dengan 

kejadian abortus (Sumarni,2006). 

  Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian lainnya yang 

dilakukan oleh Anggun Nur Ruhmiate di RS Roemani Muhammadiyah 

Semarang tahun 2009 yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan 

(p=0,249) antara usia ibu dengan kejadian abortus (Ruhmiate, 2010). 

  Adanya perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

dimungkinkan karena jumlah sampel yang berbeda dan lokasi penelitian yang 

berbeda. 

  Oleh karena itu, meskipun ada perbedaan hasil penelitian ini dengan hasil 

penelitian sebelumnya, namun upaya untuk mengatasi hal tersebut diatas harus 

dilakukan, bisa dengan melakukan penyuluhan untuk memberitahu bahwa 

kehamilan pada usia < 20 tahun dan > 30 tahun merupakan risiko besar untuk 

dapat terjadinya abortus. 

b). Paritas 

  Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa proporsi ibu yang 

paritas 1 sampai dengan 3 lebih banyak daripada ibu dengan paritas <1 dan >3. 

Setelah diuji statistik chi square didapatkan bahwa tidak terdapat hubungan 

bermakna antara paritas ibu dengan kejadian abortus, tetapi hasil dari odds 

ratio menunjukkan bahwa paritas ibu merupakan faktor risiko.  
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  Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa 

semakin banyak paritas seorang ibu atau multipara maka semakin tinggi risiko 

terjadinya komplikasi pada kehamilan. (Manuaba,2009). Paritas 1-3 merupakan 

paritas yang baik untuk kesehatan ibu maupun janin. Bila ibu memiliki anak 

lebih dari 4 dapat menimbulkan risiko untuk terjadinya gangguan pertumbuhan 

janin dalam kandungan dan dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan 

lahir rendah (Nurhayati,2010). Menurut Kusniati yang melakukan penelitian di 

Rumah Sakit Ibu dan Anak Nikmah Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas 

Januri – Juni 2007, kejadian abortus yang terjadi karena faktor paritas sebanyak 

70 kasus dari 138 kasus dikarena kondisi rahim ibu yang sudah 

melemah.(Kusniati,2007) 

  Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Firman Gustina di RSUD Soreang Bandung Januari 2008 – Desember 2010 

yang mendapatkan bahwa lebih banyak terjadi abortus pada ibu dengan paritas 

<1 dan >3.  

  Adanya perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

dimungkinkan karena adanya perbedaan jumlah sampel yang diambil dan 

lokasi penelitian sehingga akan berpengaruh terhadap jumlah faktor 

karakteristik ibu hamil khususnya paritas ibu yang mengakibatkan perbedaan 

dalam hasil uji statistik. 

  Oleh karena itu, meskipun hasil penelitian ini tidak mendapatkan hubungan 

yang bermakna antara paritas ibu dengan kejadian abortus, namun pada 

penelitian menyatakan bahwa paritas merupakan faktor risiko terjadinya 
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komplikasi pada kehamilan sehingga upaya untuk mengatasi hal ini harus tetap 

dilakukan. 

B. Keterbatasan Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan data sekunder dan metode cross sectional 

sehingga memiliki beberapa keterbatasan, antara lain : 

a. Data sekunder dari catatan medik kadang tidak lengkap 

b. Dalam pengumpulan data didapatkan catatan medik yang tidak lengkap datanya       

dan tidak dapat diikutsertakan dalam penelitian. 
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BAB VII 

TINJAUAN KEISLAMAN 

A. Surah yang Berkaitan dengan Kejadian Abortus 

Surah Al An’am ayat 151 

َْتلُق  َع ْعَُاََُلْ ََْ َْ َْحرَح َع ربُّب ْع ْت َب َ َْ َع َبح َْ ْعَْح ُْ ُلَََباب ْب ُع ُ ََِْ ْعُللع َْاْ َإُللع ْْ ْل ْا َْ َلَْعاُْلح َع لبقُُاعََْْحَْ لع

َْق بْ َْحََا ْع ْعَُاََََُرا ََْ َْ ْلحَْْارْ َْ رعْاح لب ْْ ْا ْْ ُْْلح َب َ َْ َعْْ ََََُ ْْ ْع ََْ َْ َُلع اح وْب َْ ُُُللع ُُ ْع رُرْ َع َُّارْ رعُّبلع

ْاق ْباَُاْق َع َْ اَْْااُللع َباب حُللع َّا َْ َبُللع َْل ْب َْ َع  ْلحَااُاُّبََبح

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: 

janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua 

orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. 

Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati 

perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, 

dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan 

dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu 

kepadamu supaya kamu memahami (nya). 

Surah Al Furqan (68)  

ْعَُاُق  ْْ َْ َْ ْْ َاحُْع
َْم ُّب ُخَرْْلَْحَاااب ْرَّْْْْتع ََالب َْ ْعَْاعق ْلرعْْ َْ

رَُرِْ ُع ْْ َْ َْ َ ْب َْ َع َبح َا ْلحَااُاُّب ْا َْ بْ َْحََا ْع َرْحَرا

َبْلْْاعِْْْكْحَلح
م
 ْل

“ Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak 

membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang 
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benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia 

mendapat (pembalasan) dosa (nya)” (Fitriani) 

B. Hadist yang Berkaitan dengan Kejadian Abortus 

دَّثَنَا آدَُم َحدَّثَنَا ُشْعبَةُ َحدَّثَنَا اْْلَْعَمُش َسِمْعُت َزْيدَ ْبَن  َوْهٍب َسِمْعُت َعْبدَ ََ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوهَُو  ِ َصلَّى َّللاَّ ُ َعْنُهَحدَّثَنَا َرُسوُل َّللاَّ ِ ْبَن َمْسعُوٍد َرِضَي َّللاَّ َّللاَّ

ِه أَْربَِعيَن يَْوًما أَْو  اِدُق اْلَمْصدُوُق أَنَّ َخْلَق أََحِدُكْم يُْجَمُع فِي بَْطِن أُِمِّ الصَّ

ثُمَّ يَُكوُن َعلَقَةً ِمثْلَهُ ثُمَّ يَُكوُن ُمْضغَةً ِمثْلَهُ ثُمَّ يُْبعَُث إِلَْيِه اْلَملَُك  أَْربَِعيَن لَْيلَةً 

فَيُْؤذَُن بِأَْربَعِ َكِلَماٍت فَيَْكتُُب ِرْزقَهُ َوأََجلَهُ َوَعَملَهُ َوَشِقيٌّ أَْم َسِعيدٌ ثُمَّ يَْنفُُخ 

وَح فَإِنَّ أََحدَُكْم لَيَْعَمُل  بِعََمِل أَْهِل اْلَجنَِّة َحتَّى ََل يَُكوُن بَْينََها َوبَْينَهُ فِيِه الرُّ

إَِلَّ ِذَراٌع فَيَْسبُِق َعلَْيِه اْلِكتَاُب فَيَْعَمُل بِعََمِل أَْهِل النَّاِر فَيَْدُخُل النَّاَر َوإِنَّ 

ْينَهُ إَِلَّ ِذَراٌع فَيَْسبُِق أََحدَُكْم لَيَْعَمُل بِعََمِل أَْهِل النَّاِر َحتَّى َما يَُكوُن بَْينََها َوبَ 

اَعلَْيِه اْلِكتَاُب فَيَْعَمُل َعَمَل أَْهِل اْلَجنَِّة فَيَْدُخلُهَ   

“Rasulullah SAW mengatakan kepada kami-dan dia adalah orang yang jujur dan 

terpercaya-(Sesungguhnya penciptaan kamu sekalian yakni dikumpulkan di dalam perut 

ibunya selama emapt puluh hari empat puluh malam kemudian menjadi alaqah selama itu 

pukla kemudia menjadi mudgah selama itu pula kemudian Allah mengutus kepadanya 

seorang malaikat, maka ia menyerukan kepadanya empat catatan, maka ditulislah rezqinya, 

ajalnya, amal perbuatannya, hina atau mulia hidupnya, kemudia ditiupkan ruh ke 
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dalamnya, maka sungguh ada salah seorang diantara kalian telah mengerjakan amalan ahli 

surga samapi-sampai jarak antara keduanya hanya satu hasta, namun kemudian ia 

mendahului catatannya dan mengerjakan amalan ahli neraka maka masuklah ia ke dalam 

neraka. Dan sungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang telah mengerjakan amalan 

ahli neraka sampai-sampai jarak antara keduanya hanya satu hasta maka kemudian dia 

mendahului catatannya dan mengerjakan amalan ahli surga maka masuklah ia 

kedalamnya). (H.R. Bukhari).  

ِ ْبِن نَُمْيٍر َوُزَهْيُر ْبُن َحْرٍب َواللَّْفُظ َِلْبِن نَُمْيٍر قَاََل  دُ ْبُن َعْبِد َّللاَّ ثَنَا ُمَحمَّ َِّ ََ
ِدينَاٍر َعْن أَبِي الطُّفَْيِل َعْن ُحذَْيفَةَ ْبِن َحدَّثَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ َعْن َعْمِرو ْبِن 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل يَْدُخُل اْلَملَُك َعلَى النُّْطفَِة بَْعدَ  أَِسيدٍ  يَْبلُُغ بِِه النَّبِيَّ َصلَّى َّللاَّ

ِحِم بِأَْربَِعيَن أَْو َخْمَسٍة َوأَْربَِعيَن لَْيلَةً فَيَقُ  وُل يَا َرِبِّ أََشِقيٌّ َما تَْستَِقرُّ فِي الرَّ

أَْو َسِعيدٌ فَيُْكتَبَاِن فَيَقُوُل أَْي َرِبِّ أَذََكٌر أَْو أُْنثَى فَيُْكتَبَاِن َويُْكتَُب َعَملُهُ َوأَثَُرهُ 

ُحُف فَََل يَُزادُ فِيَها َوََل يُْنقَصُ   [17]َوأََجلُهُ َوِرْزقُهُ ثُمَّ تُْطَوى الصُّ

 

Dari Amr bin Dinar dari Ath Thufail dari Kudzaifah ibnAsid sampai kepada 

Nabi SAW, beliau bersabda “Seorang malaikat masuk ke dalam nuthfah (zigot) setelah 

ia berada dalam rahim selama 40 atau 45 malam, maka malaikat tersebut berkata “Ya 

Tuhan, ia (jadikan) hina atau mulia, maka ditulis keduanya, kemudian ia berkata lagi 

Ya Tuhanku (ia dijadikan) laki-laki atau peempuan? Maka ditetapkan diantara 

keduanya dan ditetapkan amalnya, peninggalannya, ajalnya, dan rezqinya, kemudia 

dilipat dalam lembaran dan tidak bertambah atau berkurang (dari apa yang telah 

ditetapkan. (H.R Muslim) .(Nurkarim) 

 

 

file:///D:/DR.%20ETIKA%20NURKARIM,%20M.Ag/SEMESTER%20V/HADIS%20MAANIL/MAKALAH/KECIL.docx%23_ftn17
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BAB VIII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pemabahasan terhadap hasil penelitian yang 

diperoleh, maka didapatkan beberapa kesimpulan : 

1. Kejadian abortus spontan di SUD Labuang Baji Makassar periode Juni 2012 –  

 Desember 2012 adalah sebanyak 70 pasien. 

2. Beradasarkan distribusi frekuensi didapatkan usia ibu yang banyak mengalami  

     abortus pada usia > 30 tahun yaitu sebanyak 23 pasien (43.1%), sedangkan yang 

     terbanyak pada paritas adalah ibu yang memiliki paritas 1- 3 yaitu sebanyak  29    

     pasien (56.9%) 

3. Dari hasil analisis chi square  didapatkan kesimpulan bahwa variabel yang          

berhubungan dan menjadi faktor risiko adalah usia. Sedangkan variabel yang 

tidak berhubungan dengan kejadian abortus adalah paritas  

B. Saran 

1. Agar dapat menjadi bahan referensi sebagai informasi yang bermanfaat untuk 

perkembangan dan pengetahuan tentang kejadian abortus sehingga dapat 

dilakukan tindakan pencegahan terjadinya abortus. 

2. Agar tenaga kesehatan dapat lebih ketat dalam mengawasi pemeriksaan pada ibu 

hamil khususnya pada ibu yang berisiko teradinya abortus. 

3. Kepada ibu yang berusia < 20 tahun agar dapat menunda kehamilan terlebih 

dahulu hingga mencapai usia yang sehat untuk kehamilan (20 -30 tahun) dan 

kepada ibu yang berusia > 30 tahun disarankan agar tidak hamil lagi. 
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4. Agar dapat menjadi acuan kepada tenaga medis untuk lebih tanggap terhadap 

kejadian perdarahan pada ibu hamil khususnya abortus sehingga dapat 

mengurangi angka kesakitan dan kematian ibu akibat perdarahan. 

5. Agar peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

abortus dari segi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kejadian abortus.  
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