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ABSTRAK 

 

Latar belakang :Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia sampai saat ini masih tinggi yaitu 

sebesar 359/100.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian ibu di Indonesia yang terbanyak 

yaitu perdarahan termasuk perdarahan akibat abortus. Abortus merupakan berakhirnya suatu 

kehamilan sebelum usia kehamilan 22 minggu atau buah kehamilan belum mampu untuk 

hidup di luar kandungan. Risiko abortus meningkat didukung oleh jumlah paritas yang 

banyak, umur ibu, dan jarak kehamilan yang terlalu dekat. 

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan informasi tentang hubungan antara karakteristik 

ibu dengan kejadian abortus pada pasien di Rumah Sakit Se-Kota Pontianak pada tahun 2013. 

Metode penelitian ini menggunakan metode observasional dengan pendekatan cross 

sectional. Besar sampel sebanyak 249 orang yang dilakukan dengan tehnik total sampling. 

Uji statistik yang digunakan adalah uji statistik Chi Square. 

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan antara usia (p value=0,295) dengan 

kejadian abortus, ada hubungan antara paritas (p value=0,017) dengan kejadian abortus, tidak 

ada hubungan antara pekerjaan (p value=0,083) dengan kejadian abortus, ada hubungan 

antara status pernikahan (p value=0,000) dengan kejadian abortus di Rumah Sakit Se-Kota 

Pontianak. 

Saran diharapkan kepada pihak rumah sakit dapat menyediakan pelayanan abortus yang aman 

dankepada masyarakat diharapkan untuk mengenal tanda dan gejala terjadinya abortus agar 

dapat segera ditangani.  

 

Kata Kunci   : abortus, usia, paritas, pekerjaan, status pernikahan 

Daftar Pustaka  :23 (1996-2013) 
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ABSTRACT 

 

Background : The mother mortality rate (MMR) in Indonesia is still high about 359/100.000 

of living birth. The highest cause of mother mortality rate in Indonesia is bleeding including 

bleeding in terms of abortion. Abortion is the end of pregnancy before 22 weeks or the 

conception is unviable outside the uterus. The risk of abortion increase support by the number 

of parity, the age of the mother, and the spacing of pregnancy that too close. 

Purpose :the aim of this research is to have information about the correlation between the 

mother’s characteristics with abortion to the patient in the hospital of Pontianak in 2013.  

Method: The method in this research is observational with cross-sectional approaching. The 

samples are 249 respondents. Using Chi Square for the statistic test.  

Results: The results of this research is showing that no correlation between age (p 

value=0.295) with abortion, there is correlation between parity (p value=0,017) with abortion, 

no correlation between occupation (p value=0,083)with abortion, and there is correlation 

between marital status (p value=0,000) with abortion in the hospital of Pontianak in 2013. 

Advice: Advise to the hospital to provide a safe abortion service, to the community to be 

acquanted with the symptoms of abortion in order to have a fast service. 

 

Key Words : abortion, age, parity, marital status, occupation 
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PENDAHULUAN 

           Angka Kematian Ibu (AKI) di 

Indonesia sampai saat ini masih cukup 

tinggi, menurut Survei demografi dan 

kesehatan indonesia (SDKI) tahun 

2012 sebesar 359/100.000 kelahiran 

hidup. Jumlah tersebut meningkat dari 

data SDKI sebelumnya yaitu 228 

/100.000 kelahiran hidup, sedangkan 

target Milineum Development Goals 

(MDGs) pada tahun 2015 yaitu 

menurunkan jumlah AKI di Indonesia 

sebanyak 102/100.000 kelahiran hidup.  

Kematian ibu di Indonesia 

disebabkan oleh perdarahan (30%), 

infeksi (12%), eklampsi (25%), abortus 

(5%), partus lama (5%), emboli 

obstetri (3%), komplikasi masa nifas 

(8%) dan penyebab lainnya (12%).  

Perdarahan masih merupakan 

penyebab paling tinggi dari kematian 

ibu. Pada kehamilan muda atau pada 

kehamilan trimester pertama masalah 

atau komplikasi perdarahan dan infeksi 

yang dapat terjadi di antaranya yaitu 

abortus. Abortus merupakan 

berakhirnya suatu kehamilan (oleh 

akibat-akibat tertentu) atau sebelum 

umur kehamilan 22 minggu atau buah 

kehamilan belum mampu untuk hidup 

di luar kandungan (Sarwono, 2006).  

Berdasarkan survei awal yang 

dilakukan peneliti di beberapa  rumah 

sakit yang ada di kota Pontianak  yaitu 

RS. St. Antonius Pontianak, RS dr. 

Soedarso Pontianak, RS Bhayangkara 

Anton Soedjarwo Pontianak, Rumah 

Sakit YARSI Pontianak, Rumah Sakit 

Ibu dan Anak Anugerah Bunda 

Khatulistiwa, dan Rumah Sakit Ibu dan 

Anak Jeumpa Pontianak peneliti 

mendapatkan data yaitu di Rumah 

Sakit St. Antonius Pontianak, jumlah 

kasus abortus yang ditemukan pada 

periode Januari – Desember 2013 yaitu 

sebanyak 71 kasus yang terdiri dari 

berbagai jenis abortus. Dari 71 kasus 

abortus tersebut, kejadian abortus 

inkompletus sebanyak 25 kasus, diikuti 

oleh kasus abortus lainnya seperti 

abortus provocatus, abortus imminens, 

abortus spontan, dan abortus tertahan 

(missed abortion). 

Di Rumah Sakit dr. Soedarso 

Pontianak jumlah kasus abortus yang 

ditemukan pada periode Januari – 

Desember 2013 yaitu sebanyak  40 

kasus, di RS Bhayangkara Anton 

Soedjarwo Pontianak jumlah kasus 

abortus selama periode Januari - 

Desember 2013 yaitu sebanyak 32 

kasus, di Rumah Sakit YARSI 

Pontianak  jumlah kasus abortus 

selama periode Januari – Desember 

2013 yaitu sebanyak 21 kasus, di RSIA 



Anugerah Bunda Khatulistiwa 

Pontianak jumlah kasus abortus selama 

periode Januari – Desember 2013 yaitu 

sebanyak 34 kasus, di RSIA Jeumpa 

jumlah kasus abortus selama periode 

Januari – Desember 2013 yaitu 

sebanyak 35 kasus. Jadi jumlah 

keseluruhan kasus abortus berdasarkan 

data kunjungan rumah sakit se-kota 

Pontianak tahun 2013 yaitu sebanyak 

233 kasus. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian observasional 

dengan pendekatan cross-sectional 

untuk melihat hubungan antara 

karakteristik ibu dengan kejadian 

abortus pada pasien di rumah sakit se-

kota Pontianak (Studi kasus 

berdasarkan data kunjungan tahun 

2013). 

Populasi dalam penelitian ini 

sebanyak 249 orang. Teknik 

pengambilan sampel pada penelitian 

ini menggunakan teknik total sampling 

sehingga seluruh populasi dijadikan 

sampel penelitian. 

Analsis data menggunakan uji 

chi square, untuk mengetahui 

hubungan variabel bebas dan terikat 

pada skala data kategori 

(ordinal/nominal). Program yang 

digunakan untuk analisis adalah SPSS. 

Data yang sudah dianalisis disajikan 

dalam bentuk tabel dan narasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



HASIL UNIVARIAT 

 

Tabel 1 

Karakteristik responden berdasarkan usia, paritas, pekerjaan, dan status pernikahan di Rumah 

Sakit Se-Kota Pontianak tahun 2013 

Variabel Frekuensi Persentase (%) 

1. Usia 

- Berisiko (<20 dan 

>35 th) 

- Tidak Berisiko 

 

 

69 

180 

 

27.7 

72.2 

2. Paritas 

- Multipara 

- Primipara 

- Nullipara 

 

 

102 

68 

79 

 

40.9 

27.3 

31.7 

3. Pekerjaan 

- Bekerja 

- Tidak Bekerja 

 

 

51 

198 

 

20.4 

79.5 

4. Status Pernikahan 

- Menikah 

- Tidak Menikah 

 

 

237 

12 

 

95.1 

4.8 

 

Berdasarkan hasil penelitian di 

atas ditemukan bahwa sebagian besar 

ibu yang mengalami abortus berusia  

20 – 35 tahun  yaitu sebanyak 180 

orang (72.2%) dan ibu yang paling 

sedikit mengalami abortus berusia 

<20 dan >35 tahun yaitu sebanyak 69 

orang (27.7%), jumlah paritas yang 

paling banyak mengalami abortus 

adalah pada multipara yaitu 102 

orang (40.9%), ibu yang tidak 

bekerja lebih banyak mengalami 

abortus yaitu 198 orang (79.5%), dan 

ibu yang menikah paling banyak 

mengalami abortus yaitu 237 orang 

(95.1%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL BIVARIAT 

 

 

Tabel 2 

Hubungan antara karakteristik ibu dengan kejadian abortus di rumah sakit se-kota 

Pontianak tahun 2012 

 

 

No Variabel Ƒ % P value 

 1. Usia 

- Berisiko (<20 dan 

>35 th) 

- Tidak Berisiko 

 

 

69 

180 

 

 

 

100 

 

 

 

0.295 

 2. Paritas 

- Multipara 

- Primipara 

- Nullipara 

 

 

102 

68 

79 

 

 

100 

 

 

0.017 

 3. Pekerjaan 

- Bekerja 

- Tidak Bekerja 

 

 

51 

198 

 

 

100 

 

 

0.083 

 4. Status Pernikahan 

- Menikah 

- Tidak Menikah 

 

 

237 

12 

 

 

100 

 

 

0.000 

 

 

PEMBAHASAN 

 

Dari hasil penelitian 

ditemukan sebagian besar ibu yang 

mengalami abortus berusia  20 – 35 

tahun  yaitu sebanyak 180 orang 

(72.2%) dan ibu yang paling sedikit 

mengalami abortus berusia <20 dan 

>35 tahun yaitu sebanyak 69 orang 

(27.7%). Berdasarkan hasil uji 

statistik Chi Square diperoleh nilai 

p=0.295 (nilai p>0.05) maka Ho 

diterima, artinya tidak ada hubungan 

antara usia dengan kejadian abortus 

di Rumah Sakit Se-Kota Pontianak.. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

Nurjaya (2005) di RSIA Siti Fatimah 

Makassar Periode Juli – Desember 

2005 bahwa tidak ada hubungan 

antara usia dengan kejadian abortus. 

Namun hasil penelitian ini tidak 

sesuai dengan hasil penelitian dari 

Sinaga (2012) di Puskesmas Jorlang 

Huluan Kecamatan Pematang 

Sidamanik Kabupaten Simalungun 

Tahun 2012 yang menyatakan bahwa 

ada hubungan yang bermakna antara 

usia ibu dengan kejadian abortus. 

Pada variabel paritas, 

ditemukan sebagian besar ibu yang 

mengalami abortus yaitu pada 



multipara sebanyak 102 orang 

(40.9%) dan ibu yang paling sedikit 

mengalami abortus yaitu pada 

primipara sebanyak 68 orang 

(27.3%). Berdasarkan hasil uji 

statistik Chi Square diperoleh nilai 

p=0.017 (nilai p=<0.05) maka Ho 

ditolak, artinya ada hubungan antara 

paritas dengan kejadian abortus di 

Rumah Sakit Se-Kota Pontianak. 

Didapatkan pula nilai OR=2.133 

artinya bahwa ibu primipara lebih 

berisiko dua kali lebih besar untuk 

mengalami abortus dibandingkan 

dengan ibu multipara dan untuk 

kategori nullipara didapatkan nilai 

OR=0.4, artinya bahwa ibu nullipara 

berisiko 0.4 kali  lebih besar 

mengalami abortus dibandingkan 

dengan ibu multipara. Demikian juga 

menurut Winkjosastro dalam Sinaga 

(2012) yang mengatakan bahwa 

risiko abortus meningkat didukung 

oleh paritas yang banyak. Selain itu 

juga hasil penelitian menurut 

Nurjaya (2005) di RSIA Siti Fatimah 

Makassar periode Juli – Desember 

2005 mengatakan bahwa ada 

hubungan antara paritas dengan 

kejadian abortus. Namun hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Dede Mahdiyah dkk (2013) yang 

mengatakan bahwa tidak ada 

hubungan antara paritas dengan 

kejadian abortus dikarenakan bahwa 

paritas bukan menjadi faktor utama 

penyebab abortus. 

Pada variabel pekerjaan, 

sebagian besar ibu yang mengalami 

abortus adalah ibu yang tidak bekerja 

yaitu sebanyak 198 orang (79.5) dan 

sebagian kecil yang mengalami 

abortus pada ibu yang bekerja yaitu 

sebanyak 51 orang (20.4%). 

Berdasarkan hasil uji statistik Chi 

Square diperoleh nilai p=0.083 (nilai 

p>0.05) maka Ho diterima artinya 

tidak ada hubungan antara pekerjaan 

dengan kejadian abortus di Rumah 

Sakit Se-Kota Pontianak. Hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan 

hasil penelitian oleh Nurjaya (2005) 

di RSIA Siti Fatimah Makassar 

peride Juli – Desember 2005 dan 

hasil penelitian dari Restuargo 

(2011) di Desa Jatijajar Kecamatan 

Bergas Kabupaten Semarang yang 

menyatakan bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara status 

pekerjaan ibu dengan kejadian 

abortus. 

Pada variabel status 

pernikahan, ditemukan sebagian 

besar (95.5%) ibu yang mengalami 

abortus pada ibu yang sudah 

menikah dan sedikit (4.4%) yang 

mengalami abortus pada ibu yang 

tidak menikah. Berdasarkan hasil uji 

statistik Chi Square diperoleh nilai 

p=0.000 (nilai p=<0.05) maka Ho 

ditolak artinya ada hubungan antara 

status pernikahan ibu dengan 

kejadian abortus di Rumah Sakit Se-

Kota Pontianak. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Siti Maemunah dkk 

(2013) di RSIA Siti Fatimah 

Makassar, yang mengatakan bahwa 

ada hubungan antara status 

pernikahan dengan abortus, demikian 

juga menurut Indraswati dalam 

Diana (Fenomena Aborsi dan Hak 

Hidup Anak Dalam Perspektif Islam) 

yang menyimpulkan bahwa 85% 

pelaku aborsi adalah wanita yang 

sudah menikah. 

 

 

 



KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Tidak ada hubungan antara usia 

dengan kejadian abortus di 

Rumah Sakit Se-Kota Pontianak 

dengan nilai p=0.295.  

2. Ada hubungan antara paritas 

dengan kejadian abortus di 

Rumah Sakit Se-Kota Pontianak 

dengan nilai p = 0.017. 

3. Tidak ada hubungan antara 

pekerjaan dengan kejadian 

abortus di Rumah Sakit Se-Kota 

Pontianak dengan nilai p =0.083. 

4. Ada hubungan antara status 

pernikahan dengan kejadian 

abortus di Rumah Sakit Se-Kota 

Pontianak dengan nilai p value = 

0,000. 

 

Saran 

1. Bagi Rumah Sakit 

a. Menyediakan pelayanan aborsi 

yang aman bagi kasus aborsi atas 

indikasi medis. 

b. Menyediakan akses pelayanan 

aborsi bagi keluarga miskin agar 

mereka tidak mencari penanganan 

aborsi secara tidak aman. 

2. Bagi Masyarakat 

a. Masyarakat lebih 

mempertimbangkan untuk tidak 

melakukan aborsi dengan alasan 

apapun kecuali atas indikasi 

medis. 

b. Mencari pengetahuan tentang 

penyebab, tanda dan gejala aborsi, 

dan juga tindakan aborsi yang 

aman. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi bahan referensi untuk 

melakukan penelitian tentang abortus 

lebih dalam agar dapat dikaji lebih 

lanjut cara atau metode yang efektif 

untuk menurunkan angka abortus 

yang berperan dalam peningkatan 

angka kematian ibu. 
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