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ABSTRACT
Based on WHO data, MMR in Indonesia is still high compared to
other ASEAN countries. MMR in Indonesia according to the
Indonesian Demographic and Health Survey (IDHS) in 2012 was
359 per 100. 000 live births, an increase compared to the results
of the 2007 IDHS, which was 228 per 100,000 live births. SC
action is done by making an incision and it will leave a post op
SC wound. The factors that affect wound healing are local factors
consisting of wound management practices,
ractices, hypovolemia,
infection and the presence of foreign bodies. The research
purpose was to find out the factors of age, history of maternal
disease, reasons for delivery which related to the incidence of
delivery.
The research type is quantitative and
d the research design uses a
correlation analytic method with a cross-sectional
sectional approach. The
sample used was 65 women giving birth and the research was
carried out at West Tulang Bawang Hospital. The instrument
used was the Observation sheet, and the bivariate
riate analysis used
the Chi-Square test.
The conclusion from the analysis results of the Chi-square
Chi
test
data obtained a p-value = 0.008. This figure showed that the pp
value of <0.05, it means that there is a relationship between age
and delivery, the result is p- value = 0.000, the figure showed that
the p- value of <0.05, it means that there is a relationship
between the history of the mother's illness and the delivery, the
results of p-value = 0.000, the number showed a p -value < from
0.05, it means that there is a relationship between the reason for
delivery and the act of delivery
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PENDAHULUAN
Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan plasenta) yang telah
cukup bulan atau dapat hidup diluar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain,
dengan bantuan ataupun tanpa bantuan. Peran penolong adalah mengantisipasi dan menangani
komplikasi yang terjadi pada ibu dan janin. Karena itu perlu penatalaksanaan yang terampil
dan pengalaman melahirkan yang baik sehingga dapat mewujudkan persalinan yang sehat dan
memuaskan (Sulistyawati,2010).
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Angka kematian kasar yang belum dikoreksi di negara Kanada dan Amerika Serikat kirakira 30:10.000 sectio caesarea. Pada banyak klinik, angka ini jauh lebih rendah sampai dibawah
10:10.000. Namun demikian Evrard dan Gold mendapat resiko kematian pada ibu yang
menyertai sectio caesarea adalah 26 kali lebih besar daripada kelahiran pervaginam. Resiko
kematian ibu pada pembedahannya sendiri sebanyak 10 kali lipat. Bertambahnya penggunaan
sectio caesarea untuk melindungi bayi dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi ibu,
faktor yang menambah resiko mencakup umur ibu diatas 30 tahun, grandemultiparitas, partus
lama, ketuban pecah dini, status sosial ekonomi yang rendah (Oxorn dan Forte,2010).
Angka Kematian Ibu di Indonesia tergolong tinggi jika dibandingkan dengan Negaranegara ASEAN lainnya. Tampak pada tahun 2013 AKI di Indonesia 190/100.000 kelahiran
hidup, Malaysia 29/100.000 kelahiran hidup, Fhilipina 120/100.000 kelahiran hidup, Thailand
26/100.000 kelahiran hidup (WHO, 2014). Hal ini masih menjadi masalah sulitnya mencapaian
derajat kesehatan di Indonesia. selama periode tahun 1991 sampai 2007 angka kematian ibu
mengalami penurunan dari 390 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup, namun pada
tahun 2012 angka kematian ibu melahirkan mengalami peningkatan mencapai 359/100.000
kelahiran hidup ini menandakan sulit mencapai target MDGs tahun 2015 sebesar 102 per
100.000 kelahiran hidup (Depkes, 2012).
Di Indonesia angka kejadian sectio caesarea mengalami peningkatan pada tahun 2000
jumlah ibu bersalin dengan section caesarea 47,22%, tahun 2001 sebesar 45,19 %,
tahun 2002 sebesar 47,13%,
tahun
2003 sebesar 46,87%, tahun 2004 sebesar
53,2%, tahun 2005 sebesar 51,59%, dan tahun 2006 sebesar 53,68% dan tahun 2007 belum
terdapat data yang signifikan (Grace, 2007). Survei Nasional pada tahun 2009, 921.000
persalinan dengan sectio dari 4.039.000 persalinan atau sekitar 22,8% dari seluru persalinan.
Angka kematian akibat sectio caesarea adalah sekitar 5,8 per 100.000 persalinan.
Demikian juga angka kesakitan persalinan dengan sectio caesarea lebih tinggi, yakni sekitar
27,3 1.000 persalinan, dibandingkan persalinan normal yang hanya 9 per 1.000 persalinan
(Juditha etal, 2009). Untuk kasus karena infeksi mempunyai angka 80 kali lebih tinggi
dibandingkan persalinan pervaginam, komplikasi tindakan anastesi sekitar 10% dari angka
kematian ibu. (Farrel,2010).
Menurut keterangan Hestiantoro (2008) dari departemen Obstetri dan Ginekologi
FKUI/RSCM, meskipun relatif aman, persalinan dengan menjalani metode bedah caesar
tentunya bukannya tanpa resiko. Para ahli menyebutkan, persalinan dengan bedah caesar terkait
dengan kematian ibu tiga kali lebih besar dibandingkan dengan persalinan normal. Angka
kematian langsung akibat persalinan caesar pun mencapai sebesar 5,8 perpersalinan. Menurut
Adjie (2007), angka kematian pada operasi caesar adalah 40-80 tiap 100.000 kelahiran hidup.
Angka ini menunjukan risiko 25 kali lebih besar dibandingkan persalinan pervaginam. Malahan
untuk kasus karena infeksi mempunyai angka 80 x kali lebih tinggi dibandingkan dengan
persalianan pervaginam.
Berdasarkan data rumah sakit umum daerah tulang bawang barat yang penulis teliti
didapatkan data ibu bersalin dengan jumlah pasien melahirkan normal sebanyak 25 pasien dan
pasien yang mengalami SC sebanyak 40 pasien. Dan penulis tertarik untuk melakukan
penelitian tentang faktor- faktor yang berhubungan dengan tindakan persalinan di Rumah Sakit
Umum Daerah Tulang Bawang Barat.
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METODE
Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah survei analitik. Variabel yang akan
diteliti adalah faktor usia ibu, riwayat penyakit ibu, riwayat persalinan dahulu sebagai variabel
terikat. Penelitian ini telah dilaksaakan pada tanggal 16-20 Mei 2021 di Rumah Sakit Umum
Daerah Tulang Bawang Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu post sectio
caesarea di Ruang Bersalin Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat yang berjumlah
65 responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total populasi yaitu
seluruh populasi dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu sebanyak 65 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Univariat
Karakteristik Responden
Tabel 4.1 Karakteristik Respoden
No.
Karakteristik Responden
1. Usia Responden
a. Beresiko (>35Tahun)
b. Tidak Beresiko (<35 Tahun)
2. Riwayat Penyakit Ibu
a. Tidak Ada RiwayatPenyakit
b. Hipertensi
c. DM
d. Varises
e. ISPA
f. Anemia
3. Riwayat Alasan Persalinan
a. KPD
b. PEB
c. Eklamsi
d. PlasentaPrevia
e. PanggulSempit
f. JaninMelintang
g. GawatJanin
h. Normal
4. Tindakan Persalinan
a. Normal
b. SC

N
65

65

65

65

Frekuensi

%

17
48

26,2
73,8

48
6
2
1
4
4

73,8
9,1
3,1
1,5
6,2
6,2

6
4
5
6
7
12
1
24

9,2
6,2
7,7
9,2
10,8
18,5
1,5
36,9

25
40

38,5
61,5

Berdasarkan Tabel 4.1 Karakteristik responden sebagian besar ibu usia tidak bersiko 48
(73,8%) dan ibu dengan usia beresiko 17 (26,2%), sebagian besar responden tidak memiliki
riwayat penyakit 48 (73,8%) sedangkan ibu yang memiliki riwayat penyakit Hipertensi 6
(9,1%), DM 2 (3,1%), Varises 1 (1,5%), ISPA 4 (6,2%) dan Anemia 4 (6,2%).
Sementara Riwayat alasan persalinan sebagian responden adalah Normal 24 (36,9%),
Gawat janin 1 (1,5%), Janin Melintang 12 (18,5%), Panggul Sempit 7 (10,8%),
Plasenta
Previa 6(9,2%), Eklamsi 5 (7,7%), PEB 4(6,2%) dan KPD 6 (9,2%).
Diketahui Tindakan persalinan sebagian responden dengan tindakan persalinan SC
berjumlah 40 (61,5%) dan Responden dengan tindakan persalinan Normal berjumlah 25
(38,5%).
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2. AnalisisBivariat
a. Hubungan Usia dengan TindakanPersalinan
Tabel 4.2
Hubungan Usia dengan Tindakan Persalinan

Usia

Tindakan Persalinan
Normal
SC
N
%
n
23
47,3
25
2
11,7
15
25
38,5
40

Tidak Beresiko
Beresiko

Total

Total
%
52,7
88,3
61,5

P-Value

n
48
17
65

%
100
100
100

0,008

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden dengan usia tidak
beresiko dengan persalinan normal 23 (47,3%) dan persalinan SC 25 (52,7%) responden
dengan usia beresiko dengan persalinan normal 2 (11,7%) dan persalinan SC 15 (88, 3%) . Dari
hasil analisis uji Chi square data diperoleh hasil nilai p = 0,008. Angka tersebut menunjukkan
bahwa nilai p < 0,05, artinya Ada Hubungan Usia Dengan Tindakan Persalinan.
b. Hubungan Riwayat Penyakit Ibu dengan TindakanPersalinan
Tabel 4.3
Hubungan Riwayat Penyakit Ibu dengan Tindakan Persalinan

Riwayat Penyakit Ibu

Tidak
Ya

Total

Tindakan Persalinan
Normal
SC
N
%
n
%
25
52,1
23
47,9
0
0,0
17
100
25
38,5
40
61,5

Total
n
48
17
65

%
100
100
100

PValue

0,000

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak memiliki
Riwayat penyakit dengan persalinan Normal 25 (52,1%) dan pesalinan SC 23 (47,9%),
sementara Ibu yang memiliki riwayat penyakit dengan persalinan SC 17 (100%).Dari hasil
analisis uji Chi square data diperoleh hasil nilai p = 0,000. Angka tersebut menunjukkan bahwa
nilai p < 0,05, artinya Ada Hubungan Riwayat Penyakit Ibu Dengan Tindakan Persalinan.
c. Hubungan Riwayat Alasan Persalinan dengan Proses TindakanPersalinan
Tabel 4.4
Hubungan Riwayat Alasan Persalinan dengan Tindakan Persalinan
Tindakan Persalinan

Riwayat Alasan Persalinan
Total

Tidak
Ya

Normal
N
%
24
100
1
2,5
25
38,5

Total

PValue

SC
n
0
40
40

%
0,0
97,5
61,5

N
24
41
65

%
100
100
100

0,000

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak memiliki
Riwayat alasan persalinan dengan persalinan normal 24 (100%) dan Responden dengan riwayat
alasan persalinan dengan persalinan Nomal 1 (2,5%) dan persalinan SC 40 (97,5%). Dari hasil
analisis uji Chi square data diperoleh hasil nilai p = 0,000. Angka tersebut menunjukkan
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bahwa nilai p < 0,05, artinya Ada Hubungan Riwayat Alasan Alasan Persalinan dengan
Tindakan Persalinan.

PEMBAHASAN
1. Hubungan Usia dengan Tindakan Persalinan
Diketahui bahwa sebagian besar responden dengan usia tidak beresiko dengan persalinan
normal 23 (47,3%) dan persalinan SC 25 (52,7%) responden dengan usia beresiko dengan
persalinan normal 2 (11,7%) dan persalinan SC 15 (88, 3%) . Dari hasil analisis uji Chi square
data diperoleh hasil nilai p = 0,008. Angka tersebut menunjukkan bahwa nilai p < 0,05, artinya
Ada Hubungan Usia Dengan Tindakan Persalinan.
Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Selvi Destaria (2011) yang
berjudul Perbandingan Luaran Maternal dan Perinatal Kehamilan Trimester Ketiga antara Usia
Muda dan usia reproduktif didapatkan hasil bahwa faktor risiko yang berpengaruh terhadap
kehamilan trimester ketiga di usia muda dibandingkan usia reproduksi sehat persalinan
pervaginam dengan tindakan ekstraksi vakum dan prematuritas, Data diatas tidak sesuai
dengan penelitian Andriani (2012) yang menyatakan tidak ada hubungan antara faktor host
terkait umur ibu dengan tindakan sectio caesarea tetapi berbanding terbalik dengan hasil yang
didapatkan bahwa paritas tidak berhubungan dengan sectio caesarea. Hasil ini juga sejalan
dengan penelitian Nurbaiti (2009) yang menyatakan bahwa ada hubungan antara faktor
karakteristik ibu terkait umur dengan tindakan sectiocaesarea.
Umur ibu turut menentukan kesehatan maternal dan sangat berhubungan erat dengan
kondisi kehamilan, persalinan dan nifas serta bayinya. Usia ibu hamil yang terlalu muda atau
terlalu tua ( 35 tahun) merupakan faktor penyulit kehamilan, sebab ibu yang hamil terlalu
muda, keadaan tubuhnya belum siap menghadapi kehamilan, persalinan, dan nifas serta
merawat bayinya, sedangkan ibu yang usianya 35 tahun atau lebih akan menghadapi risiko
seperti kelainan bawaan dan penyulit pada waktu persalinan yang disebabkan oleh karena
jaringan otot rahim kurang baik menerima kehamilan proses reproduksinya sebaiknya
berlangsung pada ibu berumur antara 20 hingga 34 tahun karena jarang terjadi penyulit
kehamilan dan juga persalinan (Prawirohardjo,2010).
Pendapat peneliti Kehamilan dan persalinan pada usia diatas 30 tahun mempunyai risiko
yang lebih besar pada kesehatan ibu dna bayinya. Ibu hamil setelah usia 35 tahunan masih
bisa sukses untuk mengandung secara normal. Tetapi, kualitas telur yang akan dibuahi buruk
dan itu menjadi masalah pada pembuahan. Ibu hamil setelah usia 40 tahun juga lebih mudah
lelah. Mereka mempunyai risiko keguguran lebih besar, bersalin dengan alat bantu, seperti
forcep atau operasi sectiocaesarea.
2. Hubungan Riwayat Penyakit Ibu dengan TindakanPersalinan
Diketahui bahwa sebagian besar responden tidak memiliki Riwayat penyakit dengan
persalinan Normal 25 (52,1%) dan pesalinan SC 23 (47,9%), sementara Ibu yang memiliki
riwayat penyakit dengan persalinan SC 17 (100%).Dari hasil analisis uji Chi square data
diperoleh hasil nilai p = 0,000. Angka tersebut menunjukkan bahwa nilai p < 0,05, artinya Ada
Hubungan Riwayat Penyakit Ibu Dengan Tindakan Persalinan.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nur Inayah, (2011) yaitu
ibu yang mengalami kejadian sectio caesarea yang terbanyak pada dengan memiliki riwayat
penyakit kehamilan sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa faktor ini sangat mempengaruhi
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terhadap kejadian sectio caesarea. Berdasarkan penelitian Lelly Andayasaru, dkk (2014) di RS
Pemerintah dan RS swasta didapatkan hasil bahwa penyakit penyerta menjadi salah satu faktor
dilakukannya tindakan sectio caesarea, Ibu dengan gawat janin mempunyai resiko 12 kali lebih
besar untuk persalinan SC, ketuban pecah dini berisiko 4 kali , dan hipertensi berisiko 7 kali.
Banyak faktor yang berpengaruh terhadap cara persalinan, yang dapat dibagi menjadi
beberapa faktor . Faktor maternal biologi adalah usia ibu, paritas, jarak kehamilan, tinggi badan
(< 145 cm), kelainan jalan lahir (passage). Faktor maternal lain meliputi status gizi/IMT,
anemia, tekanan darah, riwayat obtetrik buruk, penyakit penyerta, komplikasi persalinan. Hal
ini berperan pada kekuatan saat persalinan (power) Faktor bayi (passager) antara lain berat
badan janin, letak janin dan kelainan janin. Sedangkan faktor lingkungan dapat berupa
pendidikan, sosial ekonomi, tempat tinggal, rujukan dan sebagainya (Annisa, Silvia Aulia.
2011).
Penyebab persalinan dengan bedah caesar ini bisa karena masalah di pihak ibu maupun
bayi. Terdapat dua keputusan bedah sectio caesarea, pertama keputusan bedah sectio caesarea
yang sudah didiagnosa sebelumnya. Penyebabnya antara lain bayi sungsang, sebagian kasus
mulut tertutup plasenta, bayi kembar, kehamilan pada usia lanjut, sesar sebelumnya, dan
sebagainya. Kedua adalah keputusan yang diambil tiba- tiba karena tuntutan kondisi darurat.
Contoh kasus ini antara lain, persalinan berkepanjangan, bayi belum lahir lebih dari 24 jam
sejak ketuban pecah, kontraksi terlalu lemah dan sebagainya (Akhmad, 2008).
Pendapat peneliti factor penyakit penyerta sangat berpengaruh terhadap tindakan
persalinan ibu sehingga ibu yang memiliki riwayat penyakit seperti anemia, hipertensi dan
penyakit lain nya yang berhubungan dengan reproduksi dan tekanan darah ibu hamil sangat
berpengaruh terhadap tindakan persalinan yang ibualami.
3. Hubungan Riwayat Alasan Persalinan dengan Proses Tindakan Persalinan
Diketahui bahwa sebagian besar responden tidak memiliki Riwayat alasan persalinan
dengan persalinan normal 24 (100%) dan Responden dengan riwayat alasan persalinan dengan
persalinan Nomal 1 (2,5%) dan persalinan SC 40 (97,5%). Dari hasil analisis uji Chi square
data diperoleh hasil nilai p = 0,000. Angka tersebut menunjukkan bahwa nilai p < 0,05, artinya
Ada Hubungan Riwayat Alasan Alasan Persalinan dengan Tindakan Persalinan.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Andriani (2010) yang
menyatakan ada hubungan yang bermakna antara tindakan sectio caesarea dengan riwayat
persalinan dengan sectio caesarea. Berbeda dengan penelitian Sadiman dkk (2009) menyatakan
tidak ada hubungan yang bermakna antara faktor ibu dengan riwayat sectiocaesarea
sebelumnya dengan tindakan sectio caesarea. Dalam penelitian Falmm (1985) menyatakan
bahwa persalinan pervaginam pada pasca sectio caesarea dapat dilaksanakan dengan aman
untuk wanita yang sebelumnya pernah menjalani insisi uterus transversal rendah. Beberapa
laporan mengenai partus percobaan yang diperbolehkan pada wanita dengan riwayat sectio
caesarea lebih dari satu kali hasilnya adalah baik dan komplikasinya minimal. Penanganan
umum adalah tentukan tipe sectio sebelumnya jika corporal dan letak verteks pertimbangkan
sectio elektif. Untuk tipe sectio bawah rahim lakukan partus percobaan, persalinan maju dapat
dibantu dengan ekstraksi vakum atau forceps.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sadiman dkk (2009) yang menyatakan ada
hubungan yang bermakna antara pre-eklampsia dengan persalinan sectio caesare, Menurut
teori diet ibu hamil, kebutuhan kalsium ibu hamil cukup tinggi untuk pembentukan tulang dan
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organ lain janin, yaitu 2-2,5 g/hari. Bila terjadi kekurangan kalsium, kalsium ibu hamil akan
dikuras untuk memenuhi kebutuhan sehingga terjadi pengeluaran kalsium dari jaringan otot.
Minyak ikan mengandung banyak asam lemak tak-jenuh sehingga dapat menghindari dan
menghambat pembentukan tromboksan dan mengurangi aktivitas trombosit. Oleh karena itu,
minyak ikan dapat menurunkan kejadian pre-eklamsia. Diduga minyak ikan mengandung
kalsium yang berfungsi dalam menimbulkan peningkatan kontraksi otot jantung sehingga dapat
mempertahankan volume kuncup jantung dan tekanan darah dapat dipertahankan.
Penelitian ini sejalan dengan Sadiman dkk (2009) pada penelitiannya juga menyatakan
bahwa ketuban pecah dini berhubungan dengan tindakan sectio caesarea. KPD ditegakkan bila
air ketuban keluar sebelum proses persalinan berlangsung. Ketuban merupakan masalah
penting dalam obstetrik berkaitan dengan penyulit kelahiran dan premature dan terjadinya
infeksi khariomnionitis sampai sepsis, yang akan meningkatkan morbiditas dan mortalitas
perinatal dan menyebabkan infeksi pada ibu. Penangannya jika ketuban pecah lebih dari 18 jam
berikan antibiotik profilaksis, lalu nilai jika serviks sudah matang dan persalinan belum mulai
setelah 24 jam maka lakukan induksi persalinan dengan oksitosin, jika serviks belum matang
maka matangkan serviks dengan prostaglandin dan infuse oksitosin atau lahirkan dengan sectio
caesarea jika induksi persalinan dengan oksitocyn tidak berhasil.
Pendapat Peneliti Pertolongan persalinan diluar rumah sakit sangat berbahya karena
setiap saat dapat memerlukan tindakan operasi. Bahayanya adalah janin dapat meninggal
mendadak intrauterine, mengalami kesulitan saat pertolongan persalinan karena bahu terlalu
besar (persalinan distosia bahu). Oleh karena itu bidan hendaknya melakukan rujukan untuk
mendapatkan pertolongan yang lebih baik. Pada kehamilan lewat waktu plasenta telah sangat
mundur untuk mampu memberikan nutrisi dan oksigen kepada janin sehingga setiap saat janin
akan terancam gawat janin dan diikuti asfiksia neonatorum yang memerlukan perawatan
khusus. Oleh karena itu untuk keselamatan ibu dan janinnya sebaiknya dilakukan rujukan ke
rumah sakit dengan fasilitas yang lebih baik.

SIMPULAN DAN SARAN
Usia sebagian besar responden dengan usia tidak beresiko baik pada persalinan normal
dan persalinan SC. Riwayat penyakit ibu sebagian besar responden tidak memiliki riwayat
penyakit baik dengan persalinan normal dengan persalinan SC. Riwayat persalinan sebelumnya
sebagian besar responden tidak memiliki riwayat penyakit sebelumnya baik dengan persalinan
normal maupun persalinan SC. Analisis bivariat terdapat hubungan antara usia, riwayat
penyakit ibu dan riwayat persalinan dengan tindakan persalinan. Saran rumah saki untuk dapat
meningkatkan pelayanan kesehatan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi sehingga ikut
berkontribusi terhadap penurunan angka kematian ibu.
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