
 

 

BAB 1 : KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

1.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian tentang determinan kejadian 

komplikasi persalinan di Sumatera Barat (Analisi data SDKI 2012) adalah: 

1. Ibu yang mengalami kejadian komplikasi persalinan di Sumatera Barat 

hampir setengah dari proporsi wanita yang melahirkan selama tahun 2007-

2012 adalah ibu dengan pendidikan rendah, tinggal di pedesaan, sebagian 

besaribu memiliki umur saat persalinan >19-≤35 tahun, lebih dari 

setengahibu memiliki paritas 2-4 kali melahirkan, hampir semuanyaibu tidak 

mengalami komplikasi kehamilan, sebagian besaribu melakukan pemeriksaan 

antenatal minimal 4 kali,ibu memiliki dukungan suami yang tinggi lebih dari 

setengah, ibu yang memiliki persiapan persalinan lebih dari setengah, dan 

sebagian besaribu memiliki keterjangkauan pelayanan kesahatan. 

2. Terdapat hubungan yang bermakna antara pendidikan dengan kejadian 

komplikasi persalinan di Sumatera Barat Tahun 2012.  

3. Tidak terdapat yang bermakna antara hubungan wilayah tempat tinggal 

dengan kejadian komplikasi persalinan di Sumatera Barat Tahun 2012.  

4. Terdapat hubungan yang bermakna antara umur saat persalinan dengan 

kejadian komplikasi persalinan di Sumatera Barat Tahun 2012. 

5. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara paritas dengan kejadian 

komplikasi persalinan di Sumatera Barat Tahun 2012.  

6. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara komplikasi kehamilan 

dengan kejadian komplikasi persalinan di Sumatera Barat Tahun 2012.  



 

 

7. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara pemeriksaan antenatal 

dengan kejadian komplikasi persalinan di Sumatera Barat Tahun 2012.  

8. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara dukungan suami dengan 

kejadian komplikasi persalinan di Sumatera Barat Tahun 2012.  

9. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara persiapan persalinan dengan 

kejadian komplikasi persalinan di Sumatera Barat Tahun 2012.  

10. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara keterjangkauan pelayanan 

kesehatan dengan kejadian komplikasi persalinan di Sumatera Barat Tahun 

2012.  

11. Hasil analisis multivariat didapatkan umur saat persalinan merupakan 

variabel yang paling dominan terhadap dengan kejadian komplikasi 

persalinan di Sumatera Barat Tahun 2012, adanya efek interaksi umur saat 

persalinan dengan komplikasi kehamilandan interaksi komplikasi kehamilan 

dengan persiapan persalinan, tidak ditemukan confounding  saat dilakukan 

analisis multivariat. 

1.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diberikan beberapa saran, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagi Dinas Kesehatan dan Sektor Terkait 

Diharapkan kepada dinas kesehatan dan sektor terkait untuk dapat 

meningkatkan pemanfaatan fasilitas dasar dan rujukan yang dimiliki masing-

masing kabupaten/kota secara optimal. 

  



 

 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian 

lanjutdi lapangan dengan desain penelitian yang berbeda sehingga diperoleh 

hasil yang lebih valid dengan menambahkan variabel lain yang belum diteliti 

dalam penelitian ini. 

 


