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ABSTRAK  

Reproduksi sehat dikenal bahwa usia aman untuk kehamilan dan 

persalinan adalah 20-30 tahun. Kehamilan maternal pada wanita hamil dan 

melahirkan pada usia dibawah 20 tahun ternyata 2-5 kali lebih tinggi daripada 

kematian maternal yang terjadi pada usia 20-29 tahun. Jarak kehamilan sangat 

mempengaruhi kesehatan Ibu dan janin yang dikandungnya. Seorang wanita 

memerlukan waktu selama 2-3 tahun agar dapat pulih secara fisiologis dari satu 

kehamilan atau persalinan dan mempersiapkan diri untuk kehamilan berikutnya. 

Paritas 2-3 merupakan paritas paling aman ditinjau dari sudut kematian maternal. 

Paritas 1 dan paritas lebih dari 3 mempunyai angka kematian meternal lebih 

tinggi. Lebih tinggi paritas, lebih tinggi kematian maternal. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui mengetahui faktor yang mempengaruhi abortus di 

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan retrospektif,  jumlah sampel 

sebesar 371 pengambilan sampel menggunakan quota sampling. Analisis data 

yang digunakan adalah distribusi frekuensi dan analisis korelasi dengan uji Chi 

Square. Hasil penelitian ini secara statistik menunjukkan ketiga faktor resiko yaitu 

usia ibu, interval kehamilan dan paritas semua berpengaruh terhadap terjadinya 

abortus  di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dibuktikan 

dengan hasil p-value 0,000<0.05. Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor 

resiko yaitu usia ibu, interval kehamilan dan paritas semua berpengaruh terhadap 

terjadinya abortus  di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 

dibuktikan dengan hasil p-value 0,000<0.05. Variabel yang berpengaruh dominan 

terhadap abortus adalah paritas dengan wald sebesar 6,448 ; p= 0,011 dan OR 

sebesar 0,214 yaitu 0,214 kali faktor paritas mempengaruhi terjadinya abortus. 

 

Kata kunci: Usia Ibu, Interval Kehamilan, Paritas dan Abortus. 
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ABSTRACT 

 

In a healthy reproduction, minimum safe for pregnancy and laboring is 20 

to 30 years old. Pregnancy distance greatly affects the health of the mother and 

her fetus. A woman needs 2 to 3 years to physiologically recover from one 

pregnancy or labor and prepare her next pregnancy. Parity is the number of 

children being labored by a mother whether alive or dead. 2 to 3 parities are the 

safest parity from the perspective of maternal mortality. Parity 1 and more than 3 

parities have a higher maternal mortality rate. The higher parity, the higher 

maternal mortality. The objection of this research is to identify factors affecting 

abortion in Dr. Soeradji Tirtonegoro Center General Hospital Klaten. The 

research method is descriptive used retrospective approach meaning the data 

collecting started from the effect with 371 samples. The sampling technique was 

quota sampling. Data analysis used frequency distribution and correlation 

analysis with Chi Square test. The result of this research statistically showed that 

these three risk factors; mother’s age, pregnancy interval, and parity, affect 

abortion in Dr. Soeradji Tirtonegoro Center General Hospital Klaten, evidenced 

by  the result of p-value 0,000<0.05. Conclusion of this research is that risk 

factors ; mother’s age, pregnancy interval, and parity, affect abortion in Dr. 

Soeradji Tirtonegoro Center General Hospital Klaten, evidenced by  the result of 

p-value 0,000<0.05. Dominant variable against abortion is the the paritas with a 

wald value 6,448 ; p= 0,011 and OR 0,214 so 0,214 paritas influense to abortus. 

 

 

Keywords: Mother’s Age, Pregnancy Interval, Parity, Abortion. 
.  
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PENDAHULUAN  
 

Setiap negara di dunia 
mempunyai komitmen  untuk 
mencapai 8 sasaran pembangunan 
milenium yang disingkat dengan 
MGDs (Millennium Development 
Goals) untuk dicapai pada tahun 
2015 sebagai satu paket tujuan 
terukur untuk pembangunan dan 
pengentasan kemiskinan. 
Tantangan-tantangan ini sendiri 
diambil dari seluruh tindakan dan 
target yang dijabarkan dalam 
Deklarasi Milenium yang diadopsi 
oleh 189 negara termasuk Indonesia 
dan ditandatangani oleh 147 kepala 
negara pada saat Konferensi Tingkat 
Tinggi (KTT) Milenium di New York 
pada bulan september tahun 2000. 

Adapun tujuan kelima MDGs 
yaitu meningkatkan kesehatan ibu 
mempunyai dua target antara lain 
menurunkan angka kematian ibu 
sebesar tiga perempatnya antara 
1990-2015 yaitu 97 serta mencapai 
dan menyediakan akses kesehatan 
reproduksi untuk semua pada tahun 
2015.  Pada tahun 1990-2010 angka 
kematian ibu di Indonesia mencapai 
angka 220 (World Health Statistic 
2012 yang diakses tanggal 12 april 
2012).  Ini berarti target tersebut 
sangat sulit tercapai.  World Health 
Organization (WHO) memperkirakan 
kesehatan ibu sangat terkait dengan 
kesehatan reproduksi. Pada siklus 
hidupnya, wanita mengalami tahap-
tahap kehidupan di antaranya dapat 
hamil dan melahirkan. Beberapa 
kehamilan berakhir dengan kelahiran 
tapi tidak jarang yang mengalami 
abortus. Abortus adalah terhentinya 
(mati) dan dikeluarkannya kehamilan 
sebelum janin berumur 20 minggu 
(dihitung dari haid terakhir) atau 
berat janin kurang dari 500 gram 
atau panjang janin kurang dari 25 
cm (Ansar, 2002).  Abortus sangat 

terkait dengan Angka Kematian Ibu 
(AKI).  Dari data tahun 1997-2007 di 
negara berkembang didapatkan 
penyebab kematian ibu sebanyak 
9% karena abortus dan aborsi,  8% 
karena sepsis, 18 % karena 
hipertensi, 1% karena emboli, 18% 
karena penyebab tidak langsung 
(malaria, HIV dan penyakit jantung), 
35% karena perdarahan dan 11% 
karena penyebab tidak langsung 
lain (MDGs report 2010, diakses 
tanggal 12 April 2013).  Perdarahan 
juga masih menjadi data yang 
meragukan dimana penyebab 
perdarahan itu sendiri tidak 
dicantumkan karena perdarahan 
sering dikaitkan dengan abortus.   

Rumah Sakit Umum Pusat 
Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 
merupakan rumah sakit pendidikan 
dan rujukan termasuk untuk kasus-
kasus obstretri ginekologi. Jumlah 
kasus kejadian abortus di Instalansi 
Rawat Inap RSUP Dr. Soeradji 
Tirtonegoro Klaten pada tahun 2010 
sebanyak 412 pasien (300 abortus 
incomplete dan 112 abortus 
iminent) dengan jumlah kelahiran 
hidup 2558 pasien, yang berarti 
angka kejadian abortus sebesar 1 
per 6,2 kelahiran hidup.  Pada 
tahun 2011 jumlah kejadian abortus 
meningkat menjadi 482 pasien (372 
abortus incomlete dan 110 abortus 
iminent) dengan jumlah kelahiran 
hidup 3797 pasien, sehingga angka 
kejadian abortus sebesar 1 per 7,87 
kelahiran hidup.  Pada tahun 2012 
didapatkan data ibu yang 
mengalami abortus sebanyak 641 
orang dengan kelahiran hidup 4523.  
Hal ini berarti data kejadian abortus 
sebesar 1 per 7,06 kelahiran hidup. 
Dari data pada ketiga tahun 
tersebut didapatkan bahwa terjadi 
peningkatan dari tahun tahun 2010 
dibandingkan tahun 2011  dan 
penurunan dari tahun 2011 
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dibandingkan tahun 2012 dari tiap 
tahunnya.  

Tujuan umum penelitian ini 

adalah untuk mengetahui faktor 

yang mempengaruhi abortus di  

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. 

Soeradji Tirtonegoro Klaten a.  

Sedangkan tujuan secara 
khususnya adalah: 
1. Untuk mengetahui apakah usia 

ibu mempengaruhi abortus di 
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. 
Soeradji Tirtonegoro Klaten. 

2. Untuk mengetahui apakah 
interval kehamilan 
mempengaruhi abortus di 
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. 
Soeradji Tirtonegoro Klaten. 

3. Untuk mengetahui apakah 
paritas ibu mempengaruhi 
abortus di Rumah Sakit Umum 
Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro 
Klaten. 

4. Untuk mengetahui dari ketiga 
faktor resiko di atas manakah 
yang paling besar pengaruhnya 
terhadap angka kejadian abortus 
di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. 
Soeradji Tirtonegoro Klaten. 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
Abortus adalah terhentinya 

(mati) dan dikeluarkannya 
kehamilan sebelum janin berumur 
20 minggu (dihitung dari haid 
terakhir) atau berat janin kurang 
dari 500 gram atau panjang janin 
kurang dari 25 cm (Ansar, 2002).  
Abortus merupakan berakhirnya 
kehamilan dengan cara apapun 
sebelum janin mampu bertahan 
hidup. Definisi lain yang sering 
digunakan adalah keluarnya janin-
neonatus sebelum janin mencapai 
berat 500 gram (Cunningham, 
2005). 

Menurut Manuaba (2007) 
abortus adalah terhentinya proses 
kehamilan yang sedang 
berlangsung sebelum mencapai 

umur 28 minggu atau berat janin 
sekitar 500 gram.  Sedangkan 
menurut Sarwono (2005) abortus 
adalah berakhirnya suatu 
kehamilan sebelum 
kehamilan berusia 20 minggu atau 
kehamilan belum mampu untuk 
hidup diluar kandungan. .
 Reproduksi sehat dikenal 
bahwa usia aman untuk kehamilan 
dan persalinan adalah 20-30 
tahun. Kehamilan maternal pada 
wanita hamil dan melahirkan pada 
usia dibawah 20 tahun ternyata 2-5 
kali lebih tinggi daripada kematian 
maternal yang terjadi pada usia 20-
29 tahun. Kematian maternal 
meningkat kembali sesudah usia 
30-35 tahun (Wikjosastro, 2002) 

Wanita hamil pada umur 
muda (< 20 tahun) dari segi 
biologis perkembangan alat-alat 
reproduksinya belum sepenuhnya 
optimal. Dari segi fisikis belum 
matang dalam mengahadapi 
tuntutan beban moril, dan 
emosional, dan dari segi medis 
sering mendapat gangguan. 
Sedangkan pada usia lebih dari 45 
tahun, elastisitas dari otot-otot 
panggul dan sekitarnya serta alat-
alat reproduksi pada umumnya 
mengalami kemunduran, juga 
wanita pada usia ini besar 
kemungkinan mengalami 
komplikasi antenatal diantaranya 
abortus. 

Frekuensi abortus yang 
secara klinis bertambah 12% pada 
wanita yang berusia kurang dari 20 
tahun, menjadi 26% pada wanita 
berumur diatas 40 tahun. 
(Cunningham, 2005). 

Dari sejumlah abortus yang 
terjadi ditemukan bahwa jika ibu 
berusia lebih dari 35 tahun maka 
resiko itu lebih tinggi (Littler, 2010).   
Frekuensi abortus yang secara 
klinis terdeteksi meningkat 12 
persen pada wanita berusia kurang 
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dari 20 tahun menjadi 26 persen 
pada mereka yang usianya lebih 
dari 40 tahun (Cunningham, 2005). 
Pada proses menua terjadi mutasi 
gen sehingga risiko abortus 
spontan meningkat seiring dengan 
paritas serta usia ibu dan ayah.  
Insidensi abortus meningkat apabila 
wanita yang bersangkutan hamil 
dalam 3 bulan setelah melahirkan 
bayi aterm (Handono, 2009).   

Supervisor Jarak kehamilan 
adalah jarak atau lamanya waktu 
antara kelahiran anak terdahulu 
dengan kelahiran dengan anak 
berikutnya. Selain faktor umur Ibu 
dan paritas, jarak kehamilan juga 
merupakan penentu tingkat resiko 
kehamilan dan persalinan. Jarak 
kehamilan yang kurang dari 2 tahun 
merupakan factor risiko tinggi 
(Manuaba IGB, 2010) 

Jarak kehamilan sangat 
mempengaruhi kesehatan Ibu dan 
janin yang dikandungnya. Seorang 
wanita memerlukan waktu selama 
2-3 tahun agar dapat pulih secara 
fisiologis dari satu kehamilan atau 
persalinan dan mempersiapkan diri 
untuk kehamilan berikutnya. 

Jarak kehamilan yang terlalu 
dekat memberikan indikasi kurang 
siapnya rahim untuk terjadi 
implantasi bagi embrio. Persalinan 
yang rapat akan meningkatkan 
resiko kesehatan wanita hamil jika 
ditunjang dengan social ekonomi 
yang buruk. Dengan kehamilan dan 
menyusui akan menurunkan derajat 
kesehatan yang akan 
meningkatkan resiko terjadinya 
abortus. (Prasetyo, 2008) 

Disamping membutuhkan 
waktu untuk pulih secara fisik perlu 
waktu untuk pulih secara 
emosional. Resiko tinggi pada jarak 
kehamilan kurang dari 2 tahun 
dapat dikurangi atau dicegah 
dengan keluarga berencana, 
sehingga tidak menimbulakan 

kehamilan yang tidak direncanakan 
karena sebagian dari resiko tinggi 
adalah kehamilan yang tidak 
direncanakan. (Manuaba IGB, 
2010). 

Paritas adalah jumlah anak 
yang dilahirkan oleh seorang ibu 
baik lahir hidup maupun mati. 
Paritas 2-3 merupakan paritas 
paling aman ditinjau dari sudut 
kematian maternal. Paritas 1 dan 
paritas lebih dari 3 mempunyai 
angka kematian meternal lebih 
tinggi. Lebih tinggi paritas, lebih 
tinggi kematian maternal. Resiko 
pada paritas 1 dapat ditangani 
dengan asuhan obsterik labih baik, 
sedangkan resiko pada paritas 
tinggi dapat dikurangi atau dicegah 
dengan keluarga berencana. 
Sebagai kehamilan pada paritas 
tinggi adalah tidak direncanakan. 
(Wikjosastro, 2002) 

Seorang Ibu yang sering 
melahirkan mempunyai resiko 
kesehatannya dan juga bagi 
kesehatan anaknya. Hal ini 
beresiko karena pada ibu dapat 
timbul kerusakan-kerusakan pada 
pembuluh darah dinding uterus 
yang mempengaruhi sirkulasi 
nutrisi ke janin (Manuaba IBG, 
2010). 

Paritas yang tinggi merupakan 
salah satu faktor tinggi pada ibu 
hamil. Kejadian kematian pada 
persalinan pertama cukup tinggi 
(38,8 per 1000 kelahiran hidup dan 
persalinan lebih dari tiga kali akan 
lebih tinggi yaitu 77,5 per 1000 
kelahiran hidup). 

Bayi yang dilahirkan oleh Ibu 
denga paritas tinggi mempunyai 
resiko tinggi terhadap terjadinya 
abortus sebab kehamilan yang 
berulang-ulang menyebabkan 
rahim tidak sehat. Dalam hal ini 
kehamilan yang berulang 
menimbulkan kerusakan pada 
pembuluh darah dinding uterus 
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yang mempengaruhi sirkulasi nutrisi 
ke janin akan berkurang dibanding 
pada kehamilan sebelumnya, 
keadaan ini dapat menyebabkan 
kematian pada bayi. 

World Futurnity Survey yang 
diadakan 40 negara berkembang 
mengatakan bahwa 40-60% wanita 
berkeluarga tidak ingin menambah 
anak lagi. Namun 50-75% dari 
jumlah itu ternyata tidak 
menggunakan salah satu metode 
kontrasepsi efektif sehingga 
kemungkinan terjadinya kehamilan 
yang tidak diinginkan masih cukup 
besar, abortus yang sering terjadi 
pada kehamilan pertama adalah 
karena faktor fisik atau pun alasan 
sosial belum siap memiliki anak, 
abortus pada kehamilan lebih dari 
tiga disebabkan karena kondisi 
rahim yang tidak sehat, banyak 
pembuluh darah rahim yang sudah 
rusak (Wikjosastro, 2002). 

 

METODE PENELITIAN  
Penelitian Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif 
yaitu suatu metode penelitian yang 
dilakukan dengan tujuan utama 
untuk membuat gambaran atau 
mendeskripsikan tentang suatu 
keadaan secara obyektif. Dan 
menggunakan pendekatan 
retrospektif yaitu penelitian yang 
berusaha melihat ke belakang, 
artinya pengumpulan data dimulai 
dari efek atau akibat yang telah 
terjadi. Kemudian dari efek tersebut 
ditelusuri penyebabnya atau 
variabel-variabel yang 
mempengaruhi tersebut 
(Notoatmodjo, 2002). 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah semua ibu hami sampai 

melahirkan dan sampai abortus l di 

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro 
Klaten pada periode Januari 2012 
sampai Desember 2012, jumlah 

populasi pada penelitian ini adalah 
5164 orang. 

Tehnik pengambilan sampel 

adalah dengan cara Quota 

Sampling Pengambilan sampel 

menggunakan rumus berikut: 

n = 
2)d(N1

N


  

Keterangan:   
N = Jumlah populasi 
n = jumlah sampel 
d = tingkat kepercayaan/ketepatan  
yang diinginkan (0,05). 

n =  
 2

05,051641

5164


 

= )0025,0.5164(1

5164

  

= 91,121

5164

  

= 91,13

5164

 
= 371,2 
= 371orang 
 
Jadi, pada penelitian ini 
menggunakan sampel 371 orang. 
 

 

Hal lain terkait metode yang 
relevan 
 
Analisa data dilakukan untuk 
tujuan menjawab hipotesis 
penelitian dicari dengan langkah-
langkah: 

1. Data dalam bentuk numerik 
dengan skala nominal kemudian 
diolah dalam komputer. 

2. Sebelumnya telah ditetapkan 
skor nilai yang dihitung tiap-tiap 
usia ibu,interval kehamilan, 
paritas dan abortus. 

3. Nilai usia ibu, interval 
kehamilan, paritas dengan 
abortus dilakukan uji korelasi 
che square dengan tingkat 
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kemaknaan atau alpha <0,05. 
Rumus korelasi Che Square 
sebagai berikut: 

x 2 = 

 




h

h

f

ff 0
 

4. Analisis multivariat 

menggunakan regresi logistik 

bynari
 

HASIL PENELITIAN  
 
 Karateristik Responden 
 
1. Usia Ibu 

Distribusi responden menurut 
Usia Ibu disajikan pada tabel. 1: 
Tabel. 1 Distribusi responden 
menurut Usia 

 

Berdasarkan distribusi 

frekuensi responden menurut 

usia menunjukkan sebagian 

besar responden berusia antara 

20-35 tahun yaitu 193 responden 

(52,0%).  
 

2. Interval Kehamilan 

Karakteristik  responden 
menurut interval kehamilan 
disajikan pada tabel 2: 

Tabel 2.Distribusi Menurut 
Interval Kehamilan 

 
 

Distribusi frekuensi 

responden berdasarkan interval 

kehamilan terlihat mayorits 

interval kehaminalnnya ≥ 2 tahun 

yaitu ada 196 responden (52,8%) 

dan yang < 2 tahun sebanyak 175 

responden (47,2). 
 
3. Paritas 

Karakteristik  responden 

menurut paritas disajikan pada 

tabel 3: 

     Tabel. 3. Distribusi Menurut 

Paritas 

 

Paritas  Jumlah Persentase 

(%) 

Tidak beresiko 

(melahirkan 2-

3 kali) 195 52,6 

Beresiko 

(melahirkan 1 

dan > 3 kali) 176 47,4 

Jumlah  371 100 

 

Berdasarkan tabel  3 tersebut 

diketahui Distribusi frekuensi 

responden menurut paritas 

menunjukkan sebagian besar 

responden melahirkan/ 

kehamilan anak ke 2-3 yaitu 

sebanyak 195 responden 

(52,6%) dan yang 

melahirkan/kehamilan pertama 

atau >3 sebanyak 176 responden 

(47,4%). 

. 
 
Analisis Bivariat 
1. Pengaruh Usia Ibu dengan 

Abortus 
 

Distribusi pengaruh usia 

dengan abortus disajikan pada 

tabel 6 sebagai berikut: 

USIA f Persentase
(%) 

Tidak beresiko  
(20-35 tahun) 193 52,0 
Beresiko  
(< 20 tahun/ >35 
tahun) 178 48,0 
Jumlah  371 100 

Interval Kehamilan  f Persentase (%) 

Beresiko    (<2 

tahun) 175 47,2 

Tidak beresiko     

(≥2 tahun) 196 52,8 

Jumlah  371 100 
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Tabel. 6 Tabulasi Silang Usia 
Dengan Abortus 

Usia 

Abortus  Jumlah 

Ya Tidak  

Jml % Jml % Jml % 

Tidakberesiko                   

(20-35 th) 

51 13,7 142 38,3 193 52,0 

Beresiko                         

(<20 th/>35 th) 

143 38,5 35 9,4 178 48,0 

Jumlah 194 52,3 177 47,7 371 100 

p-value = 0,000  x
2
 hitung= 107.882 

 

Tabel 6 di atas 

menunjukkan pengaruh usia 

terhadap abortus nampak bahwa 

usia <20 tahun atau >35 tahun 

yang paling banyak mengalami 

abortus yaitu sebanyak 143 

responden (52,3%) dan yang 

berusia 20-30 tahun yang 

mengalami abortus sebanyak 51 

responden (13,7%). 

Pengujian che square 

pengaruh usia terhadap 

terjadinya abortus diperoleh X2 

hitung sebesar 107,882 dimana 

107,882> 3,84 (df=1) dan 

diperoleh p-value = 0,000 pada 

tingkat signifikansi 5% 

(0,0001<0,05) sehingga H0 di 

tolak sehingga terdapat pengaruh 

yang signifikan usia terhadap 

terjadinya abortus. 
 
2. Pengaruh Interval Kehamilan 

Terhadap Abortus 
Distribusi pengaruh interval 

kehamilan terhadap abortus 
dapat dilihat pada table 7 
sebagai berikut: 

 
Tabel. 7 Tabulasi Silang Interval 

Kehamilan Terhadap Abortus 

Interval Kehamilan  
Abortus 

Jumlah 
Ya Tidak 

Jml  % Jmh % Jml % 

Tidak beresiko (≥ 2 th) 56 15,2 140 37,7 196 52,8 

Beresiko  (< 2 th 138 37,2 37 20,0 175 47,2 

Jumlah 194 52,3 177 47,7 371 100 

 

p-value  

 

= 0,000 x
2
 hitung= 93.709 

 

Tabel 7 di atas 
menunjukkan pengaruh interval 
kehamilan terhadap abortus  
nampak bahwa mayoritas ibu 
yang jarak kehamilannya < 2 
tahun yang banyak mengalami 
abortus yaitu sebanyak 138 
responden (37,2%), sedangkan 
interval kahamilannya ≥2 tahun 
yang mengalami abortus 
sebanyak 56 responden 
(15,2%). 

Pengujian che square 
pengaruh interval kahamilan 
terhadap terjadinya abortus 
diperoleh X2 hitung sebesar 
93,709 dimana 93,709> 3,84 
(df=1) dan diperoleh p-value = 
0,000 pada tingkat signifikansi 
5% (0,000<0,05) sehingga H0 
di tolak sehingga terdapat 
pengaruh yang signifikan 

interval kehamilan terhadap 

terjadinya abortus. 
3. Pengaruh Paritas Terhadap 

Abortus 
Distribusi pengaruh paritas 

terhadap abortus dapat dilihat 
pada table 8 sebagai berikut: 

Tabel. 8 Tabulasi Silang Paritas 
Terhadap Abortus 

 

Paritas  

Abortus 
Jumlah 

Ya Tidak 
Jml % Jml % Jml % 

Tidak 

beresiko  

(2-3) 

54 14,6 141 38,0 195 52,6 

Beresik

o (1/>3)       

140 37,7 36 9,7 176 47,4 

Jumlah 194 52,3 177 47,7 371 100 
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p-value  

 

= 0,000 

 
Dari Tabel 8 di atas 

menunjukkan pengaruh paritas 
terhadap abortus  nampak 
bahwa mayoritas ibu yang 
melahirkan atau kehamilan ke 1 
atau lebih dari 3 yang 
mengalami abortus yaitu 
sebanyak 140 responden 
(37,7%), sedangkan yang 
melahirkan atau kehamilan ke 2-
3 yang mengalami abortus 
hanya 54 responden saja (14,6). 

Pengujian che square 
pengaruh paritas terhadap 
terjadinya abortus diperoleh X2 
hitung sebesar 99,700 dimana 
99,700>3,84 (df=1) dan 
diperoleh p-value = 0,000 pada 
tingkat signifikansi 5% 
(0,000<0,05) sehingga H0 di 
tolak sehingga terdapat 
pengaruh yang signifikan paritas 
terhadap terjadinya abortus. 

 
Analisis Multivariat 

Variabel-variabel yang 

berpengaruh terhadap abortus 

meliputi usia ibu, interval kehamilan 

dan paritas dilakukan analisis 

multivariat dengan menggunakan 

regresi logistik, didapatkan hasil 

pada tabel 8. Batas kemaknaan 

penelitian ini p< 0,05. 

Tabel. 9 

Hasil Analisis Multivariat Variabel 

Independet Terhadap Variabel 

Dependen 
Variabel p Keterangan 

Usia Ibu 0,000 H0 ditolak 

Interval Kehamilan 0,000 H0 ditolak 

Paritas 0,000 H0 ditolak 

 

Berdasarkan pada tabel 

9menjelaskan hubungan masing-

masing variabel independen 

terhadap dependen . Pada 

penelitian ini semua variable  

tersebut  memenuhi kriteria 

dimana nilai p <0,05% ke-3 

variabel ini kemudian diikutkan 

ke dalam analisis multivariat 

dengan menggunakan analisis 

regresi logistik. Hasil uji regresi 

logistik terhadap 3 variabel 

disajikan pada tabel 9 di bawah 

ini. 

 

Tabel. 9 

Hasil Analisis Regresi Logistik  

Variabel Independet Terhadap 

Variabel Dependen 

 
Variabel Wald p OR 

(Exp.B) 

Usia Ibu 1,717 0,190 0,313 

Interval 

Kehamilan 

1,349 0,245 0,481 

Paritas 6,448 0,011 0,214 

 
Hasil uji statistik , dari 

tabel di atas diketahui bahwa 
variabel-variabel yang 
merupakan hasil analisis 
multivariate regresi logistik 
memiliki 1 variabel terpilih yang 
benar-benar memiliki pengaruh 
bermakna dengan abortus di 
RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro 
Klaten. Menurut Hosmer dan 
Lemeshow (2000) dalam 
Mulyani (2009), bahwa untuk 
mengetahui varibel prediktor 
mana yang berpengaruh secara 
signifikan terhadap model 
dilakukan uji Wald Kuadrat. 
Sehingga nilai terbesar dari 
wald merupakan variabel 
dominan yang signifikan adalah 
variable paritas. Hasil uji 
statistik menunjukkan bahwa 
nilai exp B variable paritas = 
0,214, artinya factor paritas 
mempunyai pengaruh 0,214 
kali terhadap terjadinya 
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abortus, sehingga yang 99,687 
kali dipengaruhi oleh faktor 
lainnya. 

 
 

PEMBAHASAN 
 
1. Analisis Bivariat 

a. Pengaruh Usia Terhadap 
Abortus di RSUP Suradji 
Tirtonegoro Klaten 

Usia ibu hamil dengan 
kejadian abortus terdapat 
mayoritas yang bahwa usia 
<20 tahun atau >35 tahun 
yang paling banyak mengalami 
abortus yaitu sebanyak 143 
responden (52,3%) dari 194 
responden yang mengalami 
abortus dan yang berusia 20-
30 tahun yang mengalami 
abortus sebanyak 51 
responden (13,7%) dari 194 
responden yang mengalami 
abortus. Pengujian che square 
pengaruh usia terhadap 
terjadinya abortus diperoleh 
X2 hitung sebesar 107,882 
dimana 107,882> 3,84 (df=1) 
dan diperoleh p-value = 0,000 
pada tingkat signifikansi 5% 
(0,001<0,05) sehingga H0 di 
tolak sehingga terdapat 
pengaruh yang signifikan usia 
terhadap terjadinya abortus. 
Berdasarkan hasil penelitian 
terdapat pengaruh usia 
dengan kejadian abortus di 
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. 
Soeradji Tirtonegoro Klaten.  

Alasan utama terjadinya 
abortus pada awal kehamilan 
ialah kelainan genetik, yang 
mencapai 75% hingga 90% 
total aborsi. Alasan lain 
terjadinya abortus adalah 
kadar progesterone yang tidak 
normal, kelainan pada kelenjar 

tiroid, diabetes yang tidak 
terkontrol, kelainan pada 
rahim, infeksi dan penyakit 
autoimun lain, namun ada 
beberapa faktor yang 
mempengaruhi terjadinya 
abortus antara lain faktor usia, 
pekerjaan, paritas dan interval 
kehamilan. Pada proses 
menua terjadi mutasi gen 
sehingga risiko abortus 
spontan meningkat seiring 
dengan paritas serta usia ibu 
dan ayah.  Insidensi abortus 
meningkat apabila wanita 
yang bersangkutan hamil 
dalam 3 bulan setelah 
melahirkan bayi aterm 
(Handono, 2009).   

Beberapa faktor yang 
merupakan predisposisi 
terjadinya abortus misalnya 
faktor paritas dan usia ibu. 
Resiko abortus semakin tinggi 
dengan bertambahnya paritas 
dan semakin bertambahnya 
usia ibu. Menurut pendapat 
peneliti usia ibu hamil akan 
mempengaruhi kejadian 
Abortus. Semakin tinggi usia 
ibu hamil maka akan semakin 
besar kemungkinan terjadinya 
kejadian Abortus. Pada 
penelitian ini Ibu masih 
banyak yang memiliki usia 
yang >35 tahun oleh karena 
itu diharapkan kepada ibu 
untuk tidak mengalami 
kehamilan lagi dan mengikuti 
program KB untuk menjaga 
keselamatan ibu. 

Hasil penelitian di atas 
sesuai dengan teori yang 
disampaikan oleh Littler 
(2010) bahwa dari sejumlah 
abortus yang terjadi 
ditemukan bahwa jika ibu 
berusia lebih dari 35 tahun 
maka resiko itu lebih tinggi 
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(Littler, 2010). Frekuensi 
abortus yang secara klinis 
terdeteksi meningkat 12 
persen pada wanita berusia 
kurang dari 20 tahun menjadi 
26 persen pada mereka yang 
usianya lebih dari 40 tahun 
(Cunningham, 2005). 

Hal ini sesuai menurut 
Draper (2005) bahwa faktor 
usia ibu mempunyai pengaruh 
terhadap kehamilan dan 
persalinan, ibu yang berusia 
dibawah 20 tahun atau diatas 
35 tahun sangat beresiko 
untuk abortus. Kehamilan ibu 
dengan usia dibawah 20 tahun 
berpengaruh kepada 
kematangan fisik dan mental 
dalam menghadapi masa 
kehamilan. Usia hamil yang 
ideal bagi seorang wanita 
adalah antara usia 20-35 
tahun, karena pada usia 
tersebut rahim sudah siap 
menerima kehamilan, mental 
juga sudah matang dan sudah 
mampu merawat sendiri bayi 
dan dirinya. Hal ini sesuai 
dengan penelitian. Megawati 
(2010), di Rumah Sakit Haji 
Medan Periode Januari 2008–
April 2010 bahwa usia ibu 
berhubungan dengan kejadian 
abortus pada ibu yang dirawat 
di Rumah Sakit Haji Medan 
Periode Januari 2008-April 
2010. 

b. Pengaruh Interval Kehamilan 
Terhadap Abortus di RSUP 
Suradji Tirtonegoro Klaten 

Pengaruh interval 
kehamilan terhadap abortus  
nampak bahwa mayoritas ibu 
yang jarak kehamilannya < 2 
tahun yang banyak mengalami 
abortus yaitu sebanyak 138 
responden (37,2%) dari 194 

responden yang mengalami 
abortus, sedangkan interval 
kahamilannya ≥2 tahun yang 
mengalami abortus sebanyak 
56 responden (15,1%) dari 
194 responden yang 
mengalami abortus. 

Pengujian che square 
pengaruh interval kahamilan 
terhadap terjadinya abortus 
diperoleh x2 hitung sebesar 
93,709 dimana 93,709 > 3,84 
(df=1) dan diperoleh p-value = 
0,000 pada tingkat signifikansi 
5% (0,000<0,05) sehingga H0 
di tolak sehingga terdapat 
pengaruh yang signifikan 
interval kehamilan terhadap 
terjadinya abortus. 

Hasil penelitian ini 
sesuai dengan teori dan 
peneliti terdahulu bahwa 
penghitungan jarak kehamilan 
dilakukan pada pasien 
multiparitas. Berdasarkan 
laporan WHO pada tahun 
2006 tentang teknik konsultasi 
terhadap jarak kehamilan, 
jarak kehamilan yang baik 
adalah antara 2-5 tahun. 
Jarak kehamilan kurang dari 
dua tahun atau lebih dari lima 
tahun akan meningkatkan 
risiko kelainan luaran 
maternal dan perinatal. 
Sebagian besar pasien 
mengalami abortus pada jarak 
kehamilan lebih dari 5 tahun. 
Hal ini sesuai dengan kriteria 
jarak kehamilan yang 
disarankan WHO bahwa jarak 
kehamilan sebaiknya antara 
2-5 tahun untuk mencegah 
luaran maternal dan perinatal 
yang kurang baik. Hal ini juga 
didukung oleh penelitian 
Maconochie dkk bahwa jarak 
kehamilan yang terlalu lama 
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dapat meningkatkan terjadinya 
abortus.  

Hal ini sesuai menurut 
Sarwono (2005) bahwa 
kehamilan sebelum 2 tahun 
sering mengalami komplikasi 
dalam kehamilan. Kesehatan 
fisik dan rahim ibu masih butuh 
cukup istirahat. Ada 
kemungkinan ibu masih 
menyusui. Selain itu anak 
tersebut masih butuh asuhan 
dan perhatian orang tuanya. 
Bahaya yang mungkin terjadi 
bagi ibu antara lain: 
pendarahan setelah bayi lahir 
karena kondisi ibu masih 
lemah, bayi prematur/lahir 
belum cukup bulan sebelum 
37 minggu, bayi dengan berat 
badan lahir rendah/BBLR < 
2500 gram. Hal ini sesuai 
menurut penelitian Budi 
Santoso (2002) di Rumah 
Sakit dr. Hasan Sadikin 
Bandung Januari 1998-
Desember 2002 bahwa 
terdapat pengaruh interval 
kehamilan dengan terjadinya 
abortus dan semakin renggang 
jarak kehamilan maka semakin 
kecil kemungkinan untuk 
menjadi abortus, dan secara 
statistik hubungan tersebut 
bermakna. Selain itu hal ini 
sesuai dengan suatu penelitian 
yang dilakukan oleh Sinaga 
(2012) yang mendapatkan 
hasil ada hubungan yang 
bermakna antara interval 
kehamilan dengan terjadinya 
abortus . Menurut pendapat 
peneliti interval kehamilan 
akan mempengaruhi kejadian 
Abortus. Untuk itu diharapkan 
ibu hamil agar memperhatikan 
interval kehamilan agar sesuai 
dengan reproduksi sehat yaitu 
≥ 2 tahun atau antara 2-5 
tahun untuk mencegah 

terjadinya abortus pada 
kehamilan berikutnya.  

c. Pengaruh Paritas Terhadap 
Abortus di RSUP Suradji 
Tirtonegoro Klaten 

Pengaruh paritas 
terhadap abortus  nampak 
bahwa mayoritas ibu yang 
melahirkan atau kehamilan 
pertama atau >3 yang banyak 
mengalami abortus yaitu 
sebanyak 140 responden 
(48,2%) dari 194 responden 
yang mengalami abortus, 
sedangkan yang melahirkan 
atau kehamilan 2-3 yang 
mengalami abortus sebanyak 
54 responden saja (14,6) dari 
194 responden yang 
mengalami abortus. Pengujian 
che square pengaruh paritas 
terhadap terjadinya abortus 
diperoleh x2 hitung sebesar 
99,700 dimana 99,700>3,84 
(df=1) dan diperoleh p-value = 
0,000 pada tingkat signifikansi 
5% (0,000<0,05) sehingga H0 
di tolak sehingga terdapat 
pengaruh yang signifikan 
paritas terhadap terjadinya 
abortus.  

Penelitian ini tidak 
sesuai dengan pendapat 
Danvers (2009), bahwa risiko 
abortus akan semakin 
meningkat ketika riwayat 
kehamilan ibu bertambah. 
Kehamilan lebih dari tiga kali 
mempunyai risiko terjadinya 
serviks inkompeten sehingga 
dapat menyebabkan abortus. 
Sebagian besar abortus 
terjadi pada pasien dengan 
kehamilan pertama kali. 
Abortus justru semakin 
menurun seiring dengan 
pertambahan jumlah 
kehamilan yang pernah 
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dialami pasien. Penelitian 
Maconochie dkk juga 
menunjukkan bahwa 
kehamilan pertama 
mempunyai risiko abortus 
yang lebih tinggi daripada 
kehamilan kedua dan ketiga. 
Akan tetapi, risiko abortus 
kembali meningkat setelah 
kehamilan keempat. Penyebab 
kejadian ini belum dapat 
diketahui secara pasti.  

Penelitian ini juga sesuai 
dengan Hardjito, dkk (2011) 
bahwa frekuensi abortus 
paling banyak adalah nullipara 
kemudian angka kedua 
primipara selanutnya multipara 
dan angka terendah adalah 
grandemulti para. 

Hal ini sama antara teori 
yang dikemukakan oleh 
Wiknjosastro (2002) dengan 
data yang diperoleh. Pada 
teori dijelaskan bahwa 
kejadian abortus lebih banyak 
terjadi pada Ibu dengan paritas 
1 dan > 3. Paritas 1 dan 
paritas lebih 3 mempunyai 
angka kematian maternal lebih 
tinggi. Sama dengan hasil 
penelitian didapatkan kejadian 
abortus di Rumah Sakit Umum 
Pusat Suradji Tirtonegoro 
Klaten banyak terjadi pada 
paritas tersebut. 

 
 
2. Analisis Multivariat 

Analisis multivariat 
digunakan untuk menganalisis 
faktor paling dominan terhadap 
abortus di RSUP Dr. Soeradji 
Tirtonegoro Klaten. Hasil dari 
penelitian ini semula ketiga 
variable yaitu usia ibu, interval 
kehamilan dan paritas 

mempunyai pengaruh yang 
bermakna terhadap abortus yaitu 
p= 0,000 (0,000<0,05). Setelah 
ketiga varibael tersebut 
dilakukan analisis multivariate 
regresi logistik yang berpengaruh 
dominan terhadap abortus 
adalah faktor paritas.  

Analisis regresi logistik 
didapatkan bahwa paritas 
memiliki pengaruh dominan 
terhadap abortus nilai p= 0,011. 
Dapat dikatakan bahwa semakin 
semakin tinggi paritas ibu maka 
pengaruh terjadinya abortus juga 
semakin tinggi (OR = 0,214; 
Wald: 6,448) Hal ini sesuai 
dengan penelitian Lain yang 
menyebutkan bahwa risiko 
abortus akan semakin meningkat 
ketika riwayat kehamilan ibu 
bertambah. 

Penelitian ini juga sesuai 
Hardjito (2011) bahwa frekuensi 
abortus paling banyak adalah 
multipara kemudian angka kedua 
primipara selanjutnya multipara 
dan angka terendah adalah 
grande multipara. 

Keterbatasan Penelitian 
Peneliti menyadari bahwa 
penelitian ini mempunyai banyak 
kelemahan dan keterbatasan 
antara lain: 

1. Memanjangnya waktu penelitian 

karena banyaknya sampel 

penelitian. 

2. Adanya keterbatasan waktu maka 

penelitian ini bersifat retrospektif 

dan mengambil data sekunder dari 

dokumentasi rekam medik, akan 

lebih bagus jika penelitian 

dilakukan secara cohort dan 

pengambilan data secara primer 

dan sekunder. 

3. Perlunya menspesifikkan kategori 

resiko interval kehamilan yang 
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beresiko tinggi yaitu < 2 tahun dan 

> 5 tahun 

 
 SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 

Berdasarkan analisis data, 
sesuai dengan tujuan penelitian, 
maka dalam penelitian ini dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengetahuan Ada pengaruh usia 

ibu terhadap abortus Rumah 

Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji 

Tirtonegoro Klaten ditunjukkan 

dengan nilai sigmifikansi (p) 

0,000 (0,000 < 0,05) 

2. Ada pengaruh interval 

kehamilan terhadap abortus di 

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. 

Soeradji Tirtonegoro Klaten 

ditunjukkan dengan nilai 

sigmifikansi (p) 0,000 (0,000 < 

0,05) 

3. Ada pengaruh paritas ibu 

terhadap abortus di Rumah Sakit 

Umum Pusat Dr. Soeradji 

Tirtonegoro Klaten ditunjukkan 

dengan nilai signifikansi (p) 

0,000 (0,000 < 0,05) 

4. Ada pengaruh secara simultan 

usia ibu, interval kehamilan dan 

paritas terhadap terjadinya 

abortus  di Rumah Sakit Umum 

Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro 

Klaten ditunjukkan dengan nilai 

signifikansi (p) 0,000 (0,000 < 

0,05) 

5. Hasil uji regresi logistik bahwa 

paritas merupakan faktor yang 

berpengaruh dominan terhadap 

abortus dengan wald sebesar 

6,448 ; p= 0,011 dan OR sebesar 

0,214 yaitu 0,214 kali factor 

paritas mempengaruhi terjadinya 

abortus. Sehingga semakin 

tinggi paritas ibu maka semakin 

tinggi pula resiko terjadinya 

abortus. 

 

Saran 
Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan serta mengacu 
pada  manfaat penelitian, maka 
saran yang diajukan meliputi: 
1. Diharapkan ibu mengetahui 

karakteristik ibu hamil dengan 
kejadian abortus. 

2. Sebaiknya ibu mengetahui 
gambaran kejadian abortus dan 
memperhatikan kondisi 
kehamilannya untuk mencegah 
terjadinya abortus. 

3. Bagi tenaga kesehatan Rumah 
Sakit Umum Pusat Suradji 
Tirtonegoro Klaten diharapkan 
perlunya meningkatkan 
informasi tentang karakteristik 
ibu dengan abortus, guna 
meningkatkan pengetahuan ibu 
melalui penyuluhan tentang 
abortus. 
Bagi peneliti selanjutnya 
diharapkan untuk 
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