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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Preeklamsia terjadi pada 5% kehamilan dan lebih sering ditemukan 

pada kehamilan pertama dan pada wanita yang sebelumnya menderita tekanan 

darah tinggi (Cunningham, 2006). Angka kematian ibu di Indonesia saat ini 

sekitar 450 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab utama kematian ibu selain 

preeklamsia atau hipertensi dalam kehamilan adalah perdarahan dan infeksi 

(Mochtar, 2005), sedangkan angka kematian bayi secara keseluruhan di 

Indonesia mencapai 334 per 100.000 kelahiran hidup dan penyebab kematian 

terbesar adalah asfiksia (Mieke, 2006).  

Angka kematian bayi di Indonesia menurut survey demografi dan 

kesehatan Indonesia mengalami penurunan dari 46 per 1000 kelahiran hidup 

(SKDI 1997) menjadi 35 per 1000 kelahiran hidup (SKDI 2003). Sedangkan 

angka kematian ibu mengalami penurunan dari 421 per 100.000 kelahiran 

hidup (SKDI 1992) menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup (SKDI 2003). 

Kematian pada masa perinatal yang disebabkan karena asfiksia sebesar 28%. 

Di Amerika Serikat pada tahun 1979 sampai 1990 terdapat 155 kematian ibu 

akibat penyulit pada anestesi atau 3,8% dari 4097 kematian terkait kehamilan 

(Curningham, 2006).  

Di negara berkembang, sectio caesarea merupakan pilihan terakhir 

untuk menyelamatkan ibu dan janin pada saat kehamilan dan atau persalinan 

kritis. Indikasi dilakukan sectio caesarea salah satunya adalah 



 

 

preeklamsia/eklamsia yaitu 95 ibu dari 449 ibu atau 21,16% dan persalinan 

SC paling banyak pada kelompok ibu primigravida karena pada primigravida 

beresiko terjadi preeklamsia. Pada pasien preeklamsia sering dilakukan SC 

yang diputuskan secara mendadak, tanpa perawatan preoperatif yang memadai 

dan tanpa direncanakan sebelumnya. Hal ini yang menyebabkan angka 

mortalitas (kematian) maternal (ibu) dan neonatal pada sectio caesarea terjadi. 

Angka kematian ibu karena sectio caesarea yang terjadi sebesar 15,6% dari 

1.000 ibu dan kejadian asfiksia sedang dan berat pada sectio caesarea sebesar 

8,7% dari 1.000 kelahiran hidup sedangkan kematian neonatal dini sebesar 

26,8% per 1.000 kelahiran hidup.(Sibuea, 2007).  

Insiden asfiksia neonatorum di negara berkembang lebih tinggi 

daripada di negara maju. Di negara berkembang, lebih kurang 4 juta bayi baru 

lahir menderita asfiksia sedang atau berat, dari jumlah tersebut 20% 

diantaranya meninggal. Di Indonesia angka kejadian asfiksia kurang lebih 40 

per 1000 kelahiran hidup, secara keseluruhan 110.000 neonatus meninggal 

setiap tahun karena asfiksia (Dewi dkk, 2005). 

Anestesi pada sectio caesarea dapat mempengaruhi aliran darah 

dengan mengubah tekanan perfusi atau resistensi vaskuler baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Anestesi spinal dan anestesi general 

mempunyai pengaruh yang berbeda pada ibu maupun janinnya. Salah satu 

pengaruh anestesi terhadap janin adalah terjadinya asfiksia neonatorum. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa anestesi 

berpengaruh terhadap kejadian asfiksia neonatorum dimana angka kejadian 



 

 

asfiksia menit pertama pada anestesi spinal lebih rendah dibandingkan anestesi 

umum yaitu 15,7% dibanding 52,9%. Sedangkan angka kejadian asfiksia pada 

menit kelima pada anestesi spinal lebih rendah dibandingkan dengan anestesi 

general yaitu 2,9% dibanding 8,6% (Eliza, 2003).  

Menurut Towel (1996) penyebab kegagalan bernafas pada bayi dapat 

disebabkan dari faktor ibu yaitu hipertensi dan preeklamsia dan faktor 

persalinan karena partus lama dan tindakan sectio caesarea. Hal ini didukung 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Milson (2002) pada penelitiannya tentang 

faktor resiko asfiksia neonatorum pada penduduk perkotaan di Swedia bahwa 

Sectio Caesarea dapat meningkatkan terjadinya asfiksia sebesar 8,7 kali 

sedangkan menurut penelitian Chandra (1997) sectio caesarea dapat 

meningkatkan terjadinya asfiksia sebesar 4,2 kali. Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Dewi dkk, 2005 di rumah sakit Dr. Sardjito Yogyakarta 

menyimpulkan bahwa cara persalinan Sectio Caesarea/SC dengan general 

anestesi meningkatkan resiko terjadinya asfiksia neonatorum sebesar 5,32 kali 

sedangkan spinal anestesi sebesar 1,27 kali. 

Proses kehamilan dan persalinan tidak selamanya berlangsung 

fisiologik, dapat pula secara patologik, oleh karena itu pengawasan yang teliti 

dan terus menerus harus dilakukan. Pengawasan ini bertujuan menemukan 

sedini mungkin adanya kelainan yang dapat mempengaruhi proses persalinan 

sehingga penanganannya dapat dilakukan dengan baik. Pemilihan cara 

persalinan dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan demi keselamatan 

ibu dan bayi, untuk ibu hamil preeklamsia cara persalinan yang sering 



 

 

dilakukan adalah Sectio Caesarea. Sectio Caesarea dilakukan bila terjadi 

gawat janin atau fetal distress pada kala I, terjadi ketuban pecah dini, kala II 

yang lama dan ibu yang mengalami kejang (Wiknjosastro, 1997). 

Peneliti memilih Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta sebagai tempat 

penelitian, karena Rumah Sakit Dr. Moewardi merupakan rumah sakit 

pemerintah yang dijadikan rujukan untuk kasus-kasus yang tidak dapat 

ditangani oleh pusat-pusat pelayanan kesehatan lain termasuk kasus 

preeklamsia dan asfiksia neonatorum. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit 

pendidikan tipe A untuk dokter muda, residen dan perawat. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Rumah Sakit Dr. 

Moewardi didapatkan data bahwa selama periode 1 Januari sampai 31 

Desember 2006 terdapat 871 bayi yang dirawat di kamar bayi risiko tinggi, 

153 bayi dirawat karena asfiksia, dan yang dilahirkan secara sectio caesarea  

sebanyak 328 bayi. Pasien preeklamsia yang dirawat  di Rumah Sakit Dr 

Moewardi selama tahun 2006 sebanyak 249 pasien dengan klasifikasi: 

preeklamsia ringan 86 pasien, preeklamsia berat 152 pasien dan eklamsia 11 

pasien. Pemilihan cara persalinan dengan SC sebanyak 126 pasien, dimana 

sectio caesarea dengan general anestesi sebanyak 52 pasien dan spinal 

anestesi sebanyak 74 pasien.  

Bedasarkan latar belakang diatas peneliti ingin mengetahui apakah ada 

hubungan antara jenis anestesi dengan kejadian asfiksia neonatorum pada bayi 

yang dilahirkan secara sectio caesarea dengan preeklamsia di Rumah Sakit 

Dr. Moewardi Surakarta. 



 

 

  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dikemukakan 

rumusan masalah penelitian sebagai berikut : 

“Apakah ada hubungan antara jenis anestesi dengan kejadian asfiksia 

neonatorum pada bayi yang dilahirkan secara sectio caesarea dengan 

preeklamsia di Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk :  

Mengetahui hubungan antara jenis anestesi dengan kejadian asfiksia 

neonatorum pada bayi yang dilahirkan secara sectio caesarea dengan 

preeklamsia di Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk : 

a. Mengetahui kejadian pasien preeklamsia dengan cara persalinan SC di 

Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta. 

b. Mengetahui kejadian Asfiksia Neonatorum pada bayi yang dilahirkan 

secara sectio caesarea dengan preeklamsia di Rumah Sakit Dr. 

Moewardi Surakarta. 



 

 

c. Mengetahui frekuensi dan persentase jenis anestesi yang digunakan 

baik general anestesi maupun spinal anestesi pada persalinan SC 

dengan preeklamsia di Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta. 

d. Mengetahui hubungan antara jenis anestesi dengan kejadian asfiksia 

neonatorum pada bayi yang dilahirkan secara sectio caesarea dengan 

preeklamsia di Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi : 

1. Rumah Sakit 

Sebagai masukan mengenai kejadian asfiksia neonatorum pada bayi yang 

dilahirkan secara SC pada pasien preeklamsia dengan general anestesi dan 

spinal anestesi di Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta.  

2. Penelitian Selanjutnya 

Sebagai bahan referensi atau sumber data untuk penelitian sejenis 

berikutnya. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Sejauh ini penulis belum menemukan judul penelitian yang sama, 

namun penulis menemukan penelitian yang mirip dengan penelitian ini yaitu : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eliza (2003) yang berjudul pengaruh 

anestesi spinal dan anestesi umum terhadap kejadian asfiksia bayi yang 

dilahirkan secara sectio caesarea di Rumah Sakit Dr. Sardjito Yogyakarta 



 

 

periode Juli 2002-2003. Penelitian ini menggunakan desain penelitian 

kohor prospektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh 

anestesi dengan kejadian asfiksia neonatorum dimana asfiksia neonatorum 

pada ibu yang menjalani SC dengan menggunakan spinal anestesi lebih 

rendah dibanding ibu yang menjalani SC dengan general anestesi dan 

selain jenis anestesi, asfiksia neonatorum juga dipengaruhi oleh faktor 

yang lain. Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis 

terletak pada subjek penelitiannya yaitu pada penelitian ini subjek 

penelitiannya adalah semua pasien yang melahirkan SC di RS Dr. Sardjito 

Yogyakarta periode Juli 2002 sampai Juli 2003 sedangkan pada penelitian 

yang dilakukan penulis yang menjadi subjek penelitiannya adalah semua 

pasien yang melahirkan secara SC dengan preeklamsia yang memenuhi 

kriteria inklusi periode 1 Januari sampai 31 Desember 2006 di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta. Persamaan penelitian ini dengan yang akan 

dilakukan penulis yaitu sama-sama meneliti kejadian asfiksia neonatorum 

pada bayi yang dilahirkan secara sectio caesarea.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi, dkk (2005) yang berjudul Faktor 

Resiko Asfiksia Neonatorum pada Bayi Cukup Bulan di RS. Dr. Sardjito 

Yogyakarta periode Januari sampai Desember 2004. Penelitian ini 

menggunakan desain penelitian kasus kontrol. Hasil penelitian 

menunjukkan persalinan SC dengan general anestesi meningkatkan resiko 

terjadinya asfiksia neonatorum sebesar 5,32 kali, sedangkan spinal anestesi 

sebesar 1,27 kali pada bayi cukup bulan. Perbedaan penelitian ini dengan 

yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada variabel yang akan diteliti 

dan pada subyek penelitiannya yaitu pada penelitian ini subyek 



 

 

penelitiannya adalah semua bayi baru lahir cukup bulan. Sedangkan pada 

penelitian yang akan dilakukan penulis yang menjadi subyek penelitiannya 

adalah semua bayi baru lahir melalui persalinan SC pada preeklamsia, 

perbedaan yang lain terletak pada tempat dan waktu penelitian. Pesamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-

sama meneliti kejadian asfiksia neonatorum pada bayi baru lahir. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Enggelina, dkk (2005) yang berjudul 

Pengaruh Preeklamsia Terhadap Keluaran Bayi di Rumah Sakit Panti 

Rapih Yogyakarta periode tahun 2003 sampai 2004. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan retrospektif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik bayi yang dilahirkan 

dari ibu preeklamsia di RS. Panti Rapih Yogyakarta periode 1 Januari 

2003 sampai 31 Desember 2004 adalah BBLR 28,6%, prematur 27,4%, 

asfiksia 16,7% dan kematian perinatal 2,4%. Perbedaan penelitian ini 

dengan yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada subyek 

penelitiannya yaitu pada penelitian ini semua pasien preeklamsia menjadi 

subyek penelitian sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan penulis 

subyek penelitiannya adalah pasien preeklamsia yang persalinannya 

melalui SC. Perbedaan yang lain terletak pada metode penelitian, dimana 

penelitian yang akan dilakukan penulis adalah deskriptif korelasional 

dengan pendekatan cross sectional serta tempat dan waktu penelitiannya 

berbeda. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

penulis yaitu sama-sama meneliti pasien preeklamsia dan bayi yang 

dilahirkan. 

 




