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MOTTO 

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai 

penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”  

(QS. Al-Baqarah [2]: 153) 
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RINGKASAN 

Latar Belakang: Peningkatan angka persalinan dengan caesarean section (CS) di 
seluruh dunia, berdasarkan data Riskesdas 2010 tingkat persalinan CS di 
Indonesia sebesar 15,3% dari 20.591 ibu. Persalinan CS tanpa indikasi medis 
dapat memiliki dampak negatif baik di negara berkembang maupun maju. CS 
adalah intervensi penyelamatan pada keadaan tertentu, namun harus disadari 
sebagai prosedur operasi mayor dengan potensi kerugian pada ibu dan bayi. Ibu 
bersalin dengan risiko rendah seksio sesarea direncanakan meningkatkan risiko 
postpartum cardiac arrest, hematoma pada luka, histerektomi, infeksi puerperium 
mayor, komplikasi anastesi, tromboemboli vena, perdarahan membutuhkan 
histerektomi, dan perawatan di rumah sakit lebih lama. Usaha untuk mengurangi 
CS tanpa indikasi medis pada ibu hamil dengan menawarkan vaginal birth after 
cesarean (VBAC), hal lain yang perlu diperhatikan persalinan cara ini memiliki 
tingkat keberhasilan yang baik (McMahon et al, 1996). Faktor pendukung 
keberhasilan VBAC yaitu indeks massa tubuh sebelum hamil ≤30 kg/m², berat 
bayi lahir ≤4000 gram, jarak persalinan sebelumnya kurang dari 24 bulan, dilatasi 
serviks pada saat masuk rumah sakit ≥4 cm, posisi kepala bayi saat akan lahir 
oppocito-anterior (Maharani, 2017). Tenaga medis dapat menggunakan scoring 
atau predictor table VBAC pada ibu hamil untuk menawarkan metode persalinan 
dengan memperhatikan riwayat obstetri dan komplikasi kehamilan saat ini.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis perbandingan faktor maternal dan fetal 
serta outcome persalinan dengan CS ulang dan persalinan. Metode: Penelitian ini 
merupakan penelitian cross sectional dengan jumlah sampel sebanyak 72 rekam 
medis dengan keyword BSC pada bulan Januari hingga April 2017. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan total sampling. Penelitian dilakukan di RSUD Dr. 
Soewandhie Surabaya. Untuk mengetahui tingkat signifikansi dengan melakukan 
analisis bivariat menggunakan SPSS v22, dengan uji statistik Chi-square (χ2). 
Hasil: Tidak terdapat hubungan usia ibu, jarak persalinan, indikasi CS yang lalu, 
IMT saat hamil, dan berat bayi lahir dengan metode persalinan. Terdapat 
hubungan dengan metode persalinan riwayat CS meliputi riwayat persalinan 
pervaginam (p=0,044), pembukaan serviks (p=0,000), serta lama MRS (p=0,000) 
Kesimpulan: Terdapat hubungan antara riwayat persalinan pervaginam, 
pembukaan serviks, dan lama MRS dengan metode persalinan riwayat CS. Ibu 
berhasil VBAC lebih sedikit memiliki penyulit dibandingkan dengan ibu CS ulang 
dengan outcome baik (Apgar score lebih dari 7 dan lama MRS 2 hari). 
 

Kata kunci: VBAC, CS ulang, usia ibu, pembukaan serviks 
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