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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di Amerika serikat (AS), kematian ibu pada kelahiran caesar jarang 

terjadi. Bahkan, banyak data menunjukkan bukti pada resiko mortalitas. 

Dalam tinjauan pada hampir 1,5 juta kehamilan, menemukan angka mortalitas 

ibu 2,2 per 100.000 kelahiran caesar. Pada penelitian lain lebih dari 2.000.000 

kelahiran di Inggris dari tahun 1994 hingga 1996. Penelitian tersebut 

memperlihatkan bahwa kelahiran caesar darurat menyebabkan risiko kematian 

ibu hampir sembilan kali lipat daripada kelahiran pervagina, bahkan kelahiran 

caesar elektif menyebabkan risiko tiga kali lipat. Angka komplikasi obstetri 

yang berat meningkat di AS sejak tahun 1998-1999 hingga 2004-2005. 

Banyak dari peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya angka kelahiran 

caesar. Angka morbiditas ibu meningkat tiga kali lipat pada persalinan caesar 

daripada persalinan pervagina, dan tidak semua morbiditas terjadi segera. 

Penyebab utama adalah infeksi, perdarahan, dan tromboemboli (Cunningham, 

et all 2009). 

Prosedur operasi besar terbanyak yang dilakukan pada wanita di dunia 

saat ini adalah seksio caesar. Tindakan operasi tersebut terus meningkat 

karena berbagai sebab. Dengan adanya peningkatan tersebut, maka seksio 

caesar ulangan juga ikut mengalami peningkatan. Di AS, operasi seksio caesar 
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berkisar antara 25%-30%, dan angka tersebut tampaknya akan terus 

mengalami peningkatan karena perubahan demografi dan perubahan kebijakan 

tindakan operasi. Banyak wanita yang akan melahirkan memilih operasi 

caesar elektif primer, karena hal tersebut spesialis obstetri akan kurang 

mendapatkan ketrampilan dalam melakukan persalinan operatif pervaginam, 

persalinan sungsang dan persalinan pada kehamilan multifetus (Krismadi, 

2012) 

Menurut WHO (World Health Organization) standar rata-rata seksio 

casar di sebuah negara adalah sekitar 5-15%. Pada tahun 1983 jumlah kasus 

persalinan dengan seksio caesar di Amerika mencapai 25%. Pada 1970,m di 

AS, cesarean section rates adalah 5,5% dan meningkat drastic menjadi 24,4% 

di tahun 1987. Dengan berbagai upaya telah dilakukan sehingga pada 1996 

angka tersebut dapat tertahan sekitar 22,8% dan terus diusahakan untuk 

ditekan, sehingga akhir-akhir ini stabil pada angka 15-18%. 

Seksio caesar merupakan proses melahirkan janin, plasenta dan selaput 

ketuban melalui dinding perut dengan cara membuat irisan pada dinding perut 

dan rahim. Seksio caesar dapat dilakukan bila ibu sudah tidak dapat 

melahirkan melalui proses normal. Operasi dilakukan dengan tujuan agar 

keselamatan ibu dan bayi dapat tertangani dengan baik. Oleh karena itu 

banyak pasien yang percaya, bahwa melahirkan dengan operasi caesar akan 

lebih baik bagi ibu dan bayi daripada proses melahirkan secara normal. 

Namun demikian operasi ini tetap memiliki beberapa resiko terutama pada ibu 
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dengan riwayat seksio caesar pada proses melahirkan sebelumnya (Williams, 

2002). 

Dari hari ke hari istilah operasi caesar sering terdengar di telinga. 

Ternyata hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan banyak 

negara di dunia. Sebuah survei yang dilakukan terhadap ibu hamil yang akan 

melahirkan di Australia menyatakan bahwa 93,4 % ibu hamil menginginkan 

melahirkan secara normal dan hanya 6,34 % ibu hamil yang ingin melahirkan 

melalui jalan caesar. Meskipun demikian presentase caesar di Australia masih 

tergolong tinggi, yakni mencapai angka 27,6%. Untuk data caesar di Indonesia 

belum ada publikasi ilmiah terkait hal tersebut, namun hasil observasi kecil-

kecilan dilingkungan rumah maupun kantor ternyata cukup banyak ibu hamil 

yang akhirnya melakukan operasi caesar (Irhamsyah, 2012). 

Program jampersal merupakan suatu program yang diluncurkan oleh 

Kementerian Kesehatan Indonesia dengan tujuan meningkatkan akses 

terhadap pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan KB pasca 

persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan 

berwenang di fasilitas kesehatan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB 

(Kemenkes RI, 2012). Target nasional program jampersal adalah tercapainya 

program KIA yang meliputi akses pelayanan kehamilan (95%). Persalinan 

ditolong oleh tenaga kesehatan (90%), nifas (90%). Bayi baru lahir (95%) dan 

KB (80%) diharapkan dicapai pada 2015. Berdasarkan data yang ada secara 

nasional, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan pada kelompok 

sasaran miskin baru mencapai sekitar 69,3%. Sedangkan persalinan yang 
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dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan baru mencapai 55,4% 

(kemenkas RI, 2011). 

RSUD Moewardi adalah rumah sakit kelas A milik pemerintah 

provinsi jateng, yaitu rumah sakit pusat pusat rujukan dan setiap ada pasien 

yang berobat harus bisa ditangani di RSUD Moewardi. Dari hasil studi 

pendahuluan di RSUD moewardi Surakarta pasien dengan persalinan Seksio 

caesar tahun 2011 dan 2012 mengalami peningkatan yang signifikan. Pada 

tahun 2011 sebanyak 512 pasien, dan tahun 2012 sebanyak 1688 pasien. 

Pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Menurut 

bagian diklat RSUD moewardi peningkatan persalinan seksio caesar adalah 

karena sejak adanya program jampersal. Dengan adanya jampersal semua 

masyarakat bisa mendapatkan pelayanan persalinan di RS daerah secara 

gratis. Oleh karena itu peneliti tertarik mengambil judul penelitian 

“Hubungan Antara Peningkatan Persalinan Seksio Caesar Dengan Program 

Jampersal di RSUD Dr. Moewardi Surakarta” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka 

permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai adakah hubungan 

antara peningkatan persalinan seksio caesar dengan program jampersal di 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui Hubungan Antara Peningkatan Angka Persalinan Seksio 

Caesar dengan Program Jampersal di RSUD Dr.  Moewardi Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui angka kejadian persalinan seksio caesar pada tahun 2011, 

dan 2012 di RSUD Dr.  Moewardi. 

b. Mengetahui pasien dengan persalinan caesar yang menggunakan 

program jampersal dan yang tidak menggunakan jampersal. 

c. Mengidentifikasi indikasi penyebab dilakukan seksio caesar di RSUD 

Moewardi pada tahun 2011 dan 2012.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Lebih mengetahui apa saja penyebab persalinan seksio caesar, dan 

program jampersal. Serata mengerti tentang pembuatan karya tulis ilmiah 

yang baik dan benar. 

2. Masyarakat 

Sebagai bahan informasi bagi pembaca maupun pihak-pihak lain yang 

mungkin ingin melakukan penelitian sejenis yang lebih mendalam. 
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3. Bagi Rumah Sakit 

Dapat digunakan sebagai informasi bagi pihak rumah sakit tentang 

penyebab peningkatan seksio caesar di Rumah Sakit Moewardi Surakarta 

dan pengaruh program jampersal terhadap peningkatan tersebut. 

E. Keaslian Penelitian 

Rika (2011). Faktor – faktor yang mempengaruhi persalinan secara seksio 

caesar pada primigravida di RS Bhakti Rahayu Surabaya. Desain penelitian 

yang digunakan adalah deskriptif. Populasi penelitian ini adalah semua 

primigravida dengan pertolongan persalinan secara caesar di RS Rahayu 

Surabaya sejumlah 279 orang. Data yang diperoleh diolah dengan 

menggunakan teknik Coding dan Tabulasi. Berdasarkan hasil penelitian, 

diambil kesimpulan bahwa faktor terbanyak dilakukan operasi caesar akibat 

ketuban pecah dini. 

Nani Rahayu (2013). Gambaran faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kejadian persalinan seksio caesar di ruang bersalin RSUD Dr. Zainoelabidin 

Banda Aceh. Metode penelitian ini adalah diskriptif. Populasi penelitian ini 

berjumlah 224 orang, teknik sampling yang digunakan adalah total sampling. 

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 224 orang. Hasil penelitian 

menunjukkan faktor penyebab persalinan seksio caesar KPD (ketuban pecah 

dini) 89 orang (40%), CPD 58 orang (26%), kelainan letak janin (20%) dan 

ancaman gawat janin 32 orang (14%). Berdasarkan hasil penelitian diambil 

kesimpulan bahwa faktor penyebab persalinan caesar tertinggi adalah ketuban 

pecah dini sebesar 40%, dan yang terendah adalah gawat janin yaitu 14%. 


