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ABSTRAK 

 

 Handayani,Lendra. 2013. Gambaran Faktor Medis Persalinan Seksio Sesarea di 
Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin Tahun 2011-2012. Karya Tulis Ilmiah. 
Banjarmasin: Akademi Kebidanan Sari Mulia. Pembimbing I Ika Mardiatul 
Ulfa,S.S.T, dan Pembimbing II Slamet Pudji Basuki,M.Kes.  
Masalah Tingginya angka kejadian persalinan dengan seksio sesarea dari tahun 
ke tahun di Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui gambaran faktor medis persalinan seksio sesarea di Rumah 
Sakit Sari Mulia Banjarmasin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Pada penelitian tidak 
dilakukan pengambilan sampel yang disebut dengan teknik sampling jenuh. Hasil 
dan kesimpulan penelitian ini menunjukkan jumlah persalinan dengan seksio 
sesarea tahun 2011 sebanyak 356 persalinan dengan indikasi terbanyak akibat 
faktor ibu terutama atas indikasi seksio sesarea ulang sebesar 128 (42,7%) dan 
indikasi medis pada janin terbanyak yaitu malpresentasi sebesar 21 (37,5%). 
Sebagian besar adalah pada usia diantara 20-30 tahun sebesar 160 (44,9%) dan 
paritas 0 sebesar 125 (35,1%). Sedangkan tahun 2012 sebanyak 431 persalinan 
dengan indikasi terbanyak akibat faktor ibu terutama atas indikasi seksio sesarea 
ulang sebesar 135 (37,3%) dan indikasi medis pada janin terbanyak yaitu 
malpresentasi sebesar 25 (36,2%). Sebagian besar adalah pada usia diantara 
20-30 tahun sebesar 211 (48,9%) dan paritas 0 sebesar 153 (35,5%). Saran bagi 
petugas kesehatan diharapkan lebih meningkatkan pelayanan kesehatan sejak 
kehamilan ibu, persalinan hingga penanganan bayi baru lahir itu sendiri agar 
angka kejadian seksio sesarea dan angka kematian ibu dan bayi dapat 
diminimalkan. 
Kata Kunci :  Indikasi ibu, Indikasi Janin, Umur ibu, Paritas ibu, Seksio sesarea 

 


