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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar  Belakang 

Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat 

hidup di dalam uterus melalui vagina ke dunia luar (Wiknjosastro, 2002). 

Persalinan merupakan suatu proses alami yang berlangsung dengan sendirinya, 

tetapi persalinan pada manusia setiap saat terancam penyulit yang membahayakan 

ibu maupun janin sehingga memerlukan pengawasan, pertolongan dan pelayanan 

fasilitas yang memadai (Kasdu, 2003). Pada masa lalu, melahirkan dengan seksio 

sesarea menjadi hal yang menakutkan karena berisiko kematian. Pembedahan 

hanya dilakukan jika persalinan normal dapat membahayakan ibu dan janinnya, 

tetapi seiring dengan berjalannya waktu serta berkembangnya kecanggihan bidang 

ilmu kedokteran kebidanan, pandangan tersebut kemudian bergeser. Seksio 

sesarea dianggap sebagai alternatif persalinan yang mudah dan nyaman, sehingga 

ibu memilih persalinan secara seksio sesarea, meskipun tanpa indikasi medis 

tertentu (Kasdu, 2003). Perubahan paradigma terhadap persalinan yang 

menimbulkan rasa sakit membuat banyak wanita memilih persalinan seksio 

sesarea.  Menurut Lawrence Green (1991)  faktor yang berpengaruh terhadap 

pemilihan metode persalinan yaitu faktor predisposisi, faktor pendukung dan 

faktor pendorong. Metode persalinan di RS Pelita Insani Martapura yaitu 

persalinan  normal dan SC (cito atau elektif). Dengan tingkat penghasilan 

masyarakat yang baik dan seiring dengan kemajuan sains dan teknologi serta 

pemahaman yang dimiliki seharusnya ibu bisa memilih metode persalinan yang 

normal sejauh tidak ada penyulit dalam persalinannya. Akan tetapi ibu banyak 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR YANG.... DIANA PEFBRIANTI



2 
 

 
 

yang memilih persalinan SC dengan atau tanpa indikasi medis di RS Pelita Insani 

Martapura. Belum diketahui bagaimana hubungan faktor predisposisi dan faktor 

pendorong dalam pemilihan metode persalinan. 

Saat ini persalinan dengan seksio sesarea bukan hal yang baru lagi bagi 

para ibu dan golongan ekonomi menengah ke atas. Hal ini terbukti dengan 

meningkatnya angka persalinan dengan seksio sesarea di Indonesia dari 5% 

menjadi 20% dalam 20 tahun terakhir. Menurut Siti Fadillah Supari, di Indonesia 

operasi sesar meningkat dari 1.254 (2005) menjadi 7.141 (2006)  dan 5.637 

(2007) (Depkes, 2008). Penelitian  yang  dilakukan  oleh Basalamah dan 

Galuardi (1993), dari 17.665 kelahiran di 64 rumah sakit di Jakarta 35,7- 55,3% 

melahirkan dengan seksio sesarea. Sementara data lain dari RSUPN Cipto 

Mangunkusumo Jakarta menyebutkan bahwa dari persalinan sebanyak 404 

perbulan 30% persalinan dengan seksio sesarea dan 13,9% merupakan   

permintaan seksio sesarea yang dilakukan tanpa pertimbangan medis (Kasdu 

2003). Tingginya angka kejadian seksio sesarea dari tahun ke tahun di beberapa 

rumah sakit di seluruh Indonesia membuat Pengurus Besar Ikatan Dokter 

Indonesia bersama Pemerintah (Departemen Kesehatan dan Departemen 

Kesejahteraan Sosial) mengeluarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pelayanan 

Medik (Dirjen Yanmedik) Departemen Kesehatan RI yang menyatakan bahwa 

angka seksio sesarea untuk rumah sakit pendidikan atau rujukan sebesar 20% dan 

rumah sakit swasta 15% (Sarwana, 2009). Ibu bersalin meminta persalinan seksio 

sesarea adalah karena rasa sakit pada persalinan sebesar 96,5%, kesehatan lebih 

terjamin sebesar 53,5%, karena ingin sekalian sterilisasi 35,5%, kosmetik seks 

sebesar 25% dan trauma persalinan yang lalu sebesar 21,5% (Sarwana, 2009).  
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Berdasarkan data yang diperoleh dari rumah sakit Pelita Insani tentang jenis dan 

jumlah persalinan tahun 2013-2014 yaitu: jumlah persalinan sebanyak 424 

kelahiran hidup.  Persalinan SC Elektif sebanyak 53% dan cito sebanyak 0,03% 

kelahiran hidup, partus normal spontan 33,4% kelahiran hidup dan partus normal 

dengan alat sebanyak 8,9% kelahiran hidup. 

Melahirkan merupakan proses yang dinantikan setiap wanita, belum 

lengkap rasanya jika seorang wanita belum merasakan melahirkan seorang bayi 

baik secara normal maupun sesar. Tapi kerap kali melahirkan normal dianggap 

menakutkan karena proses yang lama dan menyakitkan, sehingga banyak ibu yang 

memilih melahirkan secara sesar walaupun medis tetap menganjurkan melahirkan 

normal. Sebetulnya, itu wajar dan sah-sah saja, apalagi jika situasi dan kondisi 

tidak memungkinkan untuk persalinan normal. Namun, kenyataannya persepsi 

bahwa persalinan normal itu menyakitkan masih menggejala. Meski sekarang 

telah ditemukan bermacam metode melahirkan normal dengan rasa sakit yang 

minimal (Maryati, 2009). Penerimaan terhadap persalinan ini perlu persiapan baik 

fisik maupun mental ibu begitu pula dalam menghadapi persalinan. Sering ibu 

melupakan pentingnya persiapan dalam menghadapi persalinan, sehingga pada 

saat persalinan ibu menjadi tidak tahu apa yang harus dilakukan dan akibat yang 

timbul dapat buruk bagi ibu maupun bayinya. Hal ini dapat memicu semakin 

tingginya angka kematian ibu (Darsana, 2009). 

Seorang ibu sebaiknya tidak memilih melakukan tindakan operasi bila 

dapat melahirkan secara alamiah, hanya karena khawatir akan sakit saat proses 

melahirkan. Pemilihan metode persalinan hendaknya didasarkan pada kondisi ibu 

dan keluarga. Pemeriksaan dini dan teratur dalam masa kehamilan akan sangat 
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membantu dalam mempersiapkan proses melahirkan yang aman dan nyaman bagi 

sang ibu (Manuaba, 1998).   

1.2 Identifikasi Masalah 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1.1 Identifikasi masalah faktor yang berhubungan dengan pemilihan 
metode persalinan di RS Pelita Insani Martapura 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Faktor apakah yang berhubungan dengan pemilihan metode persalinan di 

RS Pelita Insani Martapura? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

Menganalisis faktor yang berhubungan dengan pemilihan metode persalinan di 

RS Pelita Insani Martapura. 

1.4.2 Tujuan khusus 

1) Mengidentifikasi hubungan faktor pengetahuan ibu terhadap pemilihan 

metode persalinan di RS Pelita Insani Martapura 

2) Mengidentifikasi hubungan faktor kesiapan mental ibu terhadap pemilihan 

metode persalinan di RS Pelita Insani Martapura 

Tren pemilihan metode persalinan 
yang mulai bergeser dari persalinan 

normal ke Seksio sesarea 

Data dari hasil studi pendahuluan tentang jumlah 
pasien dengan persalinan SC elektif tahun 2013-

2014 di RS Pelita Insani sebanyak 53%  

Faktor yang berhubungan dengan pemilihan 
metode persalinan 
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3) Mengidentifikasi hubungan faktor kepercayaan terhadap pemilihan metode 

persalinan di RS Pelita Insani Martapura 

4) Mengidentifikasi hubungan faktor kebutuhan dan keinginan terhadap 

pemilihan metode persalinan di RS Pelita Insani Martapura 

5) Mengidentifikasi hubungan faktor dukungan suami terhadap pemilihan 

metode persalinan di RS Pelita Insani Martapura 

6) Mengidentifikasi hubungan faktor petugas kesehatan terhadap pemilihan 

metode persalinan di RS Pelita Insani Martapura 

1.5 Manfaat penelitian 

1.5.1 Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan faktor yang berhubungan 

dengan pemilihan metode persalinan di RS Pelita Insani Martapura, sehingga 

dapat mendukung konsep dalam pengembangan ilmu keperawatan maternitas.  

1.5.2  Praktis 

1) Bagi masyarakat 

Masyarakat akan mengetahui dan memahami persalinan yang aman dan 

nyaman bagi ibu dan bayinya serta terhindar dari komplikasi dan kematian saat 

persalinan. Masyarakat juga mengetahui kekurangan dan kelebihan dari masing-

masing metode persalinan sehingga ibu lebih bijaksana dalam memilih. 

2). Bagi Rumah Sakit 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bimbingan dalam 

membuat perencanaan strategi terhadap pemilihan metode persalinan yang tepat 

bagi ibu.  
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3) Bagi peneliti selanjutnya 

Bermanfaat sebagai data acuan atau sumber data untuk penelitian 

berikutnya dan mendorong bagi yang berkepentingan untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut. Keterbatasan dalam penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti 

selanjutnya agar penelitian yang dilakukan lebih baik lagi.       
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