
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan 

plasenta) yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar 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) 

Sectio caesaria adalah suatu pembedahan guna melahirkan anak lewat 

insisi pada dinding abdomen dan uterus. Banyak faktor yang menyebabkan 

diambilnya tindakan sectio caesaria yaitu faktor ibu, faktor janin, faktor 

jalan lahir, berdasarkan partograf, partus kasep dan kegagalan. Angka 

sectio caesarea terus meningkat dari insidensi 3–4% 15 tahun yang 

lampau sampai insidensi 10–15% sekarang ini. Angka terakhir mungkin 

bisa diterima dan benar. Bukan saja pembedahan menjadi lebih aman bagi 

ibu, tetapi juga anak ataupun keduanya juga menjadi lebih aman. Di 

samping itu, perhatian terhadap kualitas kehidupan dan pengembangan 

intelektual pada bayi telah memperluas indikasi post sectio caesaria  

(Oxorn, 2010) 

Menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia pada tahun 

2002-2003 mencatat angka persalinan Sectio caesaria secara nasional 



 
 

 
 

berjumlah kurang lebih 4 % dari jumlah total persalinan. Secara umum 

jumlah Sectio caesaria di rumah sakit pemerintah adalah sekitar 20-25 % 

dari total persalinan, sedangkan di rumah sakit swasta jumlahnya sangat 

tinggi yaitu sekitar 30-80 % dari total persalinan (Depkes RI, 2006 : 9) 

Di Indonesia angka sectio caesaria untuk rumah sakit pendidikan 

atau rujukan sebesar 20% dan rumah sakit swasta 15%. Hal ini tentu 

disebabkan oleh berbagai hal, baik itu sectio caesaria atas indikasi medis 

maupun indikasi non medis. Jumlah ibu yang melahirkan dengan tindakan 

sectio caesaria adalah sebanyak 388 orang. 28,98% dengan indikasi 

medis, 40,43% akibat faktor ibu terutama partus dengan komplikasi, dan 

akibat kegagalan 0,9%. Sebagian besar adalah pada usia diantara 20–35 

tahun 81,7%, usia kehamilan 37–42 minggu 95,1%, riwayat kehamilan 2–

5 kali 53,61% dan tanpa pernah partus sebelumnya 44,84%. (Mutiara, 

2004) 

Berdasarkan data dari catatan rekam medik RSUD Dr.Moewardi 

Surakarta pada tahun 2006-2007 jumlah pasien dengan persalinan sectio 

caesaria  sebanyak 502 pasien. Angka tersebut membuktikan bahwa sectio 

caesaria merupakan masalah kesehatan dimana besarnya masalah sectio 

caesaria dapat di lihat dari dari tingginya presentase Angka kematian Ibu 

(AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) 

Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di 

Indonesia merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan negara-negara 

ASEAN lainnya. Berbagai faktor yang terkait dengan resiko terjadinya 



 
 

 
 

komplikasi yang berhubungan dengan kehamilan dan cara pencegahannya 

telah diketahui, namun demikian jumlah kematian ibu dan bayi masih 

tetap tinggi (Depkes RI, 2001) 

Berdasarkan profil kesehatan Indonesia 2006, AKI Indonesia 

adalah 307 per 100000 kelahiran hidup pada tahun 2002, sedangkan AKB 

di Indonesia sebesar 35 per 1000 kelahiran hidup. Penyebab langsung 

kematian maternal yang paling umum di Indonesia adalah perdarahan 

28%, eklamsi 24%, dan infeksi 11%. Penyebab kematian bayi yaitu BBLR 

38,94%, asfiksia lahir 27,97%. Hal ini menunjukan bahwa 66,91% 

kematian perinatal dipengaruhi oleh kondisi ibu saat melahirkan. 

Pre eklamsia adalah timbulnya hipertensi disertai proteinuria dan 

edema akibat kehamilan setelah usia kehamilan 20 minggu atau segera 

setelah persalinan. Di Indonesia eklamsia merupakan penyebab nomor 2 

setelah perdarahan, yaitu sebanyak 13% kematian ibu. Sesungguhnya 

kematian eklamsia dapat di cegah dengan pemantauan dan asuhan 

antenatal yang baik serta teknologi sederhana (Sarwono, 2009:). 

Dengan alasan tersebut, penulis tertarik untuk membuat karya tulis 

ilmiah (KTI) dengan judul “Asuhan Keperawatan pada ny. S dengan sectio 

caesaria indikasi pre eklamsia di ruang mawar 1 RSUD dr. Moewardi 

surakarta”. 

 

 

 



 
 

 
 

B. Identifikasi Masalah 

Bagaimana penatalaksanaan asuhan keperawatan pada Ny. S 

dengan post operasi sectio caesaria atas indikasi pre eklamsia di ruang 

Mawar 1 RSUD dr. Moewardi Surakarta. 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum  

Tujuan umum penulisan ini adalah mahasiswa sebagai calon perawat 

dapat memberikan dan menerapkan asuhan keperawatan pada Ny. S 

dengan post operasi sectio caesaria atas indikasi pre eklamsia dengan 

menggunakan manajemen keperawatan sesuai dengan diagnosa yang 

muncul 

2. Tujuan Khusus 

 Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien sectio caesaria 

atas indikasi pre eklamsia yang meliputi : 

a. Melaksanakan pengkajian pada pasien post sectio caesarea atas 

indikasi pre eklamsia 

b. Membuat analisa data pada pasien post sectio caesarea atas 

indikasi pre eklamsia 

c. Menegakkan diagnose keperawatan pada post sectio caesarea atas 

indikasi pre eklamsia 

d. Membuat rencana tindakan pada post sectio caesarea atas indikasi 

pre eklamsia 



 
 

 
 

e. Melaksanakan tindakan pada post sectio caesarea atas indikasi pre 

eklamsia 

f. Membuat evaluasi post sectio caesarea atas indikasi pre eklamsia 

 

D. Manfaat 

1. Manfaat bagi penulis 

Untuk menambah pemahaman peneliti dan memberikan pengalaman 

yang nyata tentang pengkajian asuhan keperawatan pada pasien post 

operasi sectio caesaria indikasi pre eklamsia. 

2. Manfaat bagi pasien dan keluarga pasien. 

Pasien dan keluarga pasien dapat mengetahui tentang cara perawatan 

pada pasien post operasi sectio caesaria indikasi pre eklamsia. 

3. Manfaat bagi institusi 

Dapat di gunakan sebagai informasi bagi institusi pendidikan dalam 

pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dimasa yang akan 

datang. 

4. Manfaat bagi pembaca  

Dapat di manfaatkan sebagai informasi dan sebagai penambah 

literature guna penunjang penelitian. 

 

 

 

 


