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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seksio sesaria adalah persalinan buatan dimana janin dilahirkan melalui 

insisi pada dinding perut dan dinding rahim dengan syarat rahim dalam keadaan 

utuh serta berat janin di atas 500 gram.
1
 Seksio sesaria memiliki beberapa variasi 

letak insisi. Antara lain seksio sesaria servikal (insisi pada segmen bawah), seksio 

sesaria klasik (insisi pada korpus), dan seksio sesaria vertikal bawah.
2
  

Indikasi umum untuk seksio sesaria antara lain distosia, kelainan presentasi 

janin, status janin, seksio sesaria pada kehamilan sebelumnya, dan keinginan ibu.
3
  

Sedangkan indikasi paling sering pada negara-negara di Asia Tenggara adalah 

seksio sesaria pada persalinan sebelumnya (7%), cephalopelvic disproportion  

atau CPD (6,3%), kelainan presentasi janin (4,7%), dan fetal distress (3,33%). 

Dengan perincian di Indonesia dan Malaysia kelainan presentasi  janin (5,5% dan 

5%), di Filipina seksio sesaria pada persalinan sebelumnya (10,1%), dan di 

Thailand CPD (11,4%). Keinginan ibu untuk melahirkan dengan seksio sesaria 

cukup sering menjadi indikasi di Indonesia (sebesar 3,7%), namun di Malaysia, 

Thailand, dan Filipina hal ini bukan indikasi seksio sesaria.
4 

Komplikasi yang dapat timbul sebagai akibat persalinan dengan seksio 

sesaria antara lain endometritis, tromboembolisme, infeksi traktus urinarius, dan 

trauma traktus urinarius. Sebuah studi kohort melaporkan peningkatan risiko 

endometritis pada wanita yang menjalani seksio sesaria dibanding dengan yang 
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melakukan persalinan pervaginam.
5 

 Kehilangan darah postpartum lebih dari 500 

ml di Indonesia hanya sebesar 4% dari kasus, tapi Filipina mencapai 79%. 

Sedangkan di Malaysia transfusi postpartum untuk ibu memiliki frekuensi yang 

cukup tinggi (9%) walaupun mayoritas kasus hanya mengalami kehilangan darah 

kurang dari 500 ml.
4
 

Peningkatan angka seksio sesaria secara menyeluruh di dunia menjadi 

masalah kesehatan publik utama dan menjadi perdebatan karena tingginya risiko 

maternal dan perinatal, biaya yang mahal, dan kesulitan akses bagi warga yang 

tidak mampu. Pada negara berkembang dan negara dengan pendapatan perkapita 

menengah kebawah peningkatan ini berbanding terbalik dengan akses untuk 

pelayanan obstetrik emergensi yang masih sangat rendah. Data terkini 

menunjukkan di Afrika Tengah kelahiran dengan metode seksio sesaria hanya 

sebesar 1,8% dari seluruh kelahiran hidup. Sedangkan di Amerika Utara terdapat 

24,3% dan di Amerika Tengah sampai 31%.
6
 Sehingga seksio sesaria di negara 

berkembang sering kali dikaitkan dengan peningkatan signifikan pada angka 

morbiditas maternal serta angka morbiditas dan mortalitas janin.
4
 

Indikasi terbanyak seksio sesaria adalah sudah digunakannya metode seksio 

sesaria pada persalinan sebelumnya. Pengetahuan tenaga kesehatan terutama di 

negara berkembang yang masih terbatas mengenai persalinan pervaginam pasca 

seksio sesaria menyebabkan hal ini menjadi indikasi tertinggi untuk seksio 

sesaria. Seiring tingginya angka seksio sesaria elektif dan tanpa indikasi 

menyebabkan morbiditas ibu juga meningkat.
 4
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Anestesi diperlukan dalam setiap prosedur seksio sesaria. Teknik anestesi 

pada seksio sesaria dibagi dalam dua kategori besar, yaitu anestesi regional atau 

neuroaksial dan anestesi general atau umum.
3
 Anestesi regional dibagi lagi 

menjadi analgesi spinal, anestesi lumbar epidural, dan kombinasi anestesi spinal-

epidural.
7
 Pemilihan teknik anestesi untuk seksio sesaria dipengaruhi oleh banyak 

faktor, antara lain derajat gawat janin dan kesiapan ibu.
8
 

Analgesi spinal adalah pilihan utama untuk sebagian besar pasien seksio 

sesaria berencana dan emergensi. Di Inggris dan Wales 77% seksio sesaria 

emergensi dan 91% seksio sesaria elektif menggunakan teknik anestesi regional.
5
 

Keuntungan anestesi spinal adalah mudah, blok yang mantap, memiliki kinerja 

cepat, dan harganya lebih murah. Komplikasi tersering anestesi spinal adalah 

hipotensi dan tingginya angka sakit kepala pasca spinal.
8
 

Observasi tambahan seperti laju pernafasan, mobilitas, skoring nyeri, dan 

skoring sedasi akan diperlukan pada ibu yang menjalani seksio sesaria dengan 

analgesi epidural.
5
 Anestesi regional dengan epidural blok simpatis dan sensorik 

yang lebih tinggi atau sampai vertebra thoracalis II akan menyebabkan 

vasodilatasi perifer, pelebaran kapiler, dan penurunan venous return yang 

berhubungan dengan kejadian hipotensi sebesar 30-50%.
9
 Penelitian di Australia 

melaporkan komplikasi anestesi regional untuk seksio sesaria adalah butuh 

pemasangan ulang kateter (4,7%), hipotensi (28%), blok inadekuat (1,7%), dan 

butuh konversi ke anestesi umum (0,5%). Komplikasi serius yang terjadi relatif 

jarang, yaitu blok tinggi yang tidak terprediksi (0,07%), blok tinggi yang 
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membutuhkan intubasi (0,02%), depresi pernafasan (0,06%), dan toksisitas lokal 

agen anestesi (0,04%).
5
 

Anestesi general digunakan pada seksio sesaria emergensi, misalnya pada 

fetal distress, plasenta previa berdarah, solusio plasenta, ruptur uteri, dan 

melahirkan bayi kembar kedua.
9
 Selain itu juga digunakan pada pasien dengan 

kontraindikasi untuk anestesi regional seperti koagulopati, perdarahan dengan 

sistem kardiovaskular yang masih labil, atau prolaps tali pusat dengan bradikardia 

janin hebat.
8
 Komplikasi dari anestesi general adalah aspirasi lambung yang 

merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas ibu, kegagalan intubasi, 

hipertensi berat akibat anestesi yang kurang, dan relaksasi uterus sehingga 

meningkatkan risiko perdarahan ibu.
9
 Meningkatnya risiko perdarahan ini 

menyebabkan kehilangan darah saat operasi dan angka hematokrit paska operasi 

yang rendah sehingga memiliki kecenderungan lebih untuk dilakukan transfusi.
5
  

Teknik anestesi yang banyak digunakan pada seksio sesaria adalah anestesi 

regional. Di Taiwan 95,88% seksio sesaria menggunakan teknik anestesi regional 

dan hanya 4,12% prosedur seksio sesaria menggunakan anestesi general.
10

 Sesuai 

dengan pedoman anestesi obstetri yang merekomendasikan anestesi regional 

untuk seksio sesaria. Walaupun anestesi regional menjadi rekomendasi untuk 

seksio sesaria namun anestesi general masih digunakan untuk beberapa prosedur 

seksio sesaria. Hal ini dikarenakan onset anestesi general yang cepat sehingga 

baik untuk digunakan pada prosedur seksio sesaria emergensi.
11
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Sesuai dengan hal-hal diatas, maka peneliti ingin mengetahui perbandingan 

frekuensi penggunaan anestesi regional dan anestesi general pada pasien seksio 

sesaria di RSUP Dr Kariadi Semarang. 

 

1.2 Perumusan Masalah Penelitian 

Bagaimana perbandingan frekuensi penggunaan anestesi regional dan 

anestesi general pada pasien seksio sesaria di RSUP Dr Kariadi Semarang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui perbandingan frekuensi penggunaan anestesi regional dan 

anestesi general pada pasien seksio sesaria di RSUP Dr Kariadi Semarang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mendeskripsikan perbandingan pasien seksio sesaria dengan anestesi 

regional dan anestesi general di RSUP Dr Kariadi Semarang berdasarkan 

perencanaan, usia ibu, usia kehamilan, status Gravida Para Abortus (GPA), 

dan indikasi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Memberikan informasi tentang perbandingan frekuensi penggunaan 

anestesi regional dan anestesi general pada pasien seksio sesaria di 

RSUP Dr Kariadi Semarang. 

2) Memberikan rekomendasi teknik anestesi yang baik digunakan pada 

prosedur seksio sesaria.  
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1.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 1. Keaslian Penelitian 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1 Syaifuddin 

Zuhri. 
2010 

Perbandingan 

Skor Apgar Bayi 
yang lahir Melalui 

Bedah Sesar 

dengan 

Pemberian 
Anestesi Umum 

dan Analgesi 

Spinal
12

 

Subjek: Bayi yang 

lahir hidup melalui 
seksio sesaria 

dengan anestesi 

umum dan analgesi 

spinal. 
Variabel: Anestesi 

umum dengan skala 

nominal, analgesi 
spinal dengan skala 

nominal, skor apgar 

dengan skala 

numerik. 

Terdapat perbedaan 

bermakna skor apgar 
bayi yang lahir melalui 

seksio sesaria dengan 

penggunaan teknik 

anestesi umum dan 
analgesi spinal. 

2 Aunun 

Rofiq, Doso 

Sutiyono. 
2009 

Perbandingan 

Antara Anestesi 

Regional dan 
Umum Pada 

Operasi Caesar
13

 

Subjek: Pasien 

melahirkan dengan 

seksio sesaria 
menggunakan 

anestesi regional 

dan anestesi umum. 

Variabel: Anestesi 
regional dengan 

skala nominal dan 

anestesi umum 
dengan skala 

nominal. 

Tidak ada bukti dari 

tulisan ini yang 

menunjukkan bahwa 
anestesi regional lebih 

unggul daripada 

anestesi general dalam 

kaitannya dengan ibu 
dan bayi. 

 

 Berdasarkan keaslian penelitian tersebut, penelitian ini dikatakan berbeda 

dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini memfokuskan pada menghitung 

frekuensi penggunaan anestesi regional dan frekuensi penggunaan anestesi 

general. Sehingga variabel bebas pada penelitian  ini merupakan prosedur seksio 

sesaria dan variabel terikat adalah jumlah pasien melahirkan dengan metode 

seksio sesaria menggunakan anestesi regional dan jumlah pasien melahirkan 

dengan metode seksio sesaria menggunakan anestesi general. 


