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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

     Untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional 

serta Milenium Development Goals (MDGs), pada tahun 2011 Kementerian 

Kesehatan meluncurkan kebijakan Jaminan Persalinan (Jampersal). Jaminan 

persalinan ini diberikan kepada semua ibu hamil yang belum memiliki biaya 

persalinan, program ini untuk mengakses pemeriksaan kehamilan, pertolongan 

persalinan, pemeriksaan nifas dan pelayanan keluarga  berencana guna 

menekan angka kematian ibu dan bayi (Depkes, 2011). 

          Antenatal care  merupakan pemeriksaan kehamilan yang dilakukan untuk 

mengetahui  status  kesehatan ibu dan janin secara berkala, yang diikuti dengan 

upaya koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan. Tujuannya adalah 

untuk menjaga agar ibu hamil dapat melalui masa kehamilan, persalinan, dan 

nifas dengan baik dan selamat, serta menghasilkan bayi yang sehat. Kesadaran 

ibu-ibu untuk memeriksakan kehamilan secara teratur ini masih ada kendala 

seperti masalah budaya, pendidikan masyarakat, lingkungan, fasilitas 

kesehatan, sumberdaya manusia dan lainnya.         

          Berdasarkan kesepakatan Global (Milenium Development Goals) pada 

tahun 2015 diharapkan angka kematian ibu menurun menjadi 102 per 100.000 

kelahiran hidup. Beberapa faktor kematian itu diakibatkan oleh resiko 

terlambat (tiga terlambat), diantaranya terlambat dalam pemeriksaan kehamilan 
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terlambat dalam memperoleh pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan, dan 

terlambat sampai di fasilitas kesehatan karena sudah masuk keadaan 

emergency. 

     Emergency dalam persalinan merupakan tindakan persalinan buatan, salah 

satu tindakan tersebut adalah persalinan  sectio caesarea (SC). Tetapi di lain 

pihak persalinan SC mengakibatkan angka kesakitan ibu dan biaya persalinan 

semakin tinggi dibanding dengan persalinan normal. Peningkatan persalinan 

ini disebabkan adanya indikasi medis dan indikasi non medis, indikasi non 

medis tersebut dipengaruhi oleh umur, pendidikan, sosial budaya dan sosial 

ekonomi. 

     Persalinan sectio caesarea merupakan persalinan buatan dimana janin 

dilahirkan melalui suatu insisi pada dinding perut dan dinding rahim dengan 

saraf rahim dalam keadaan utuh serta berat diatas 500 gr (Mitayani, 2009) 

Sectio caesarea telah menjadi bagian dari kebudayaan manusia sejak jaman 

kuno, beberapa referensi tentang sectio caesarea telah ada pada kebudayaan 

kuno Hindu, Mesir, Yunani, Roma, dan beberapa cerita rakyat dari Eropa. 

     Menurut penelitian (Sitorus, 2007) tentang persalinan sectio caesarea di 

rumah sakit pemerintah lebih fokus dengan indikasi medis dimana demamd 

pelayanan lebih mengandalkan jaminan  pelayanan  kesehatan  masyarakat      

(JPKM) dan askes, sedang di rumah sakit swasta  ditetapkan oleh wewenang 

penuh dokter yang melakukan persalinan sectio caesarea. Di rumah sakit 

pemerintah lebih banyak melakukan tindakan preventif sedangkan rumah sakit 



3 

 

 

swasta cenderung tidak melakukan promotif dan preventif tanpa dukungan 

pendanaan pemerintah. 

     Hasil penemuan  peneliti di catatan medik (CM) rumah  sakit  umum  pusat  

(RSUP) Dr. Soeradji Tirtonegoro  Klaten  pada bulan Mei 2011  sampai bulan 

April  2012  jumlah  persalinan  sebanyak  4438  pasien  yang  terdiri  dari  

1134  pasien  atau  25,6%  dilakukan  secara  sectio  caesarea. Menurut World 

Health Organisation (WHO) persalinan sectio caesarea tidak boleh lebih dari 

15%. RSUP  Dr.  Soeradji  Tirtonegoro  Klaten  adalah  rumah  sakit  milik  

Departemen Kesehatan  yang  menetapkan  standar  persalinan  SC sesuai 

dengan aturan dari pemerintah pusat yaitu  kurang dari  20%.      

           Berdasarkan uraian di  atas  peneliti  tertarik  untuk   meneliti     mengenai   

analisa indikasi dilakukan persalinan SC di RSUP  Dr.  Soeradji  Tirtonegoro  

Klaten. 

     

B. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk  menganalisa 

“Indikasi-indikasi apa saja yang dapat  dilakukan  persalinan sectio caesarea  

di  RSUP Dr. Soeradji  Tirtonegoro  Klaten?”. 

 

C.   Tujuan Penelitian 

 a. Tujuan Umum 

       Untuk mendapatkan gambaran tentang indikasi   dilakukan  persalinan  

sectio  caesarea  di RSUP   Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. 
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b. Tujuan Khusus 

1. Menggambarkan tentang karakteristik responden serta jumlah kejadian 

persalinan sectio caesarea di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. 

2. Menggambarkan hubungan indikasi dan karakteristik dilakukan SC 

dengan   persalinan sectio caesarea di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro 

Klaten. 

3.  Menganalisa indikasi dan karakteristik yang paling berpengaruh untuk 

dilakukan persalinan sectio caesarea di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro 

Klaten.    

 

D.  Manfaat Penelitian 

      a. Manfaat Teoritis 

               Sebagai  masukan  untuk  mengembangkan   ilmu kesehatan  terutama di   

bidang   keperawatan,   dalam  hal  memberi  gambaran   indikasi  dilakukan 

persalinan  sectio caesarea. 

      b. Manfaat Praktis  

          1. Bagi Ibu Hamil 

         Diharapkan  penelitian  ini dapat  digunakan    sebagai   sarana   informasi 

dan   dapat  menambah  pengetahuan  tentang  indikasi  apa  saja  seorang 

ibu waktu melahirkan dapat dilakukan persalinan SC. 
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2. Bagi  Pemberi Pelayanan Kesehatan Khususnya Perawat. 

  Membantu dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya     

pada ibu yang akan melahirkan secara SC. 

       3. Bagi RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. 

  Sebagai bahan masukan untuk penyusunan program dan kebijaksanaan     

   pelayanan  kesehatan  ibu  yang  akan  melahirkan secara SC. 

 4. Bagi Peneliti 

       Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah persalinan   

khususnya SC. 

 

E.  Keaslian Penelitian 

        Penelitian terdahulu  yang  hampir  mirip  dengan  judul  analisa indikasi 

dilakukan  persalinan  SC,  antara  lain : 

1. Salfariani, I. 2012.  Tentang  Faktor pemilihan persalinan sectio caesarea 

tanpa indikasi medis di RSU Bunda Thamrin Medan. Variabel yang diteliti 

sebatas pengetahuan dan sikap ibu hamil tentang pemilihan persalinan 

sectio caesarea tanpa indikasi medis. Perbedaan dengan penelitian ini 

adalah variabel yang diteliti tentang indikasi apa saja  dapat dilakukan   

persalinan sectio caesarea baik indikasi medis dan indikasi bukan medis di 

RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. 
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2. Sitorus, S. 2007. Tentang Indikasi persalinan SC di rumah sakit 

pemerintah dan di rumah sakit swasta di kota Medan. Populasi yang 

diteliti adalah ibu yang melahirkan secara SC baik di rumah sakit 

pemerintah  maupun  di  rumah  sakit swasta.  Perbedaan  dengan 

penelitian  ini  adalah  populasi  hanya  di  rumah  sakit  pemerintah  yaitu  

RSUP Dr Soeradji Tirtonegoro Klaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


