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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada saat ini angka kematian ibu dan angka kematian perinatal di 

Indonesia masih sangat tinggi. Menurut survey demografi dan kesehatan 

Indonesia angka kematian ibu adalah 390 per 100.000 kelahiran hidup dan 

angka kematian perinatal adalah 40 per 1000 kelahiran hidup. Jika 

dibandingkan dengan Negara-negara lain, maka angka kematian ibu di 

Indonesia adalah 15 kali angka kematian di Malaysia, 10 kali lebih tinggi dari 

pada Thailand atau 5 kali lebih tinggi dari pada Filipina (Wiknjosastro, 2006). 

Kehamilan dengan presentasi bokong merupakan kehamilan yang 

memiliki risiko. Hal ini dikaitkan dengan abnormalitas janin dan ibu. 

Prevalensi dari presentasi bokong kira-kira 15% pada usia kehamilan 30 

minggu dan 3% pada saat matur. Diantara beberapa faktor predisposisi yang 

meningkatkan kemungkinan terjadinya presentasi bokong adalah multigravida 

dan panggul sempit (Wikjnosastro, 2006). 

Malpresentasi dapat mengakibatkan timbulnya penyebab kematian 

perinatal termasuk diantaranya adalah kelainan presentasi bokong, kejadian 

hipoksia dan trauma lahir pada perinatal sering ditemui pada kasus persalinan 

dengan malpresentasi yaitu pada presentasi bokong. Kematian perinatal 

langsung yang disebabkan karena persalinan presentasi bokong sebesar 4-5 

kali dibanding presentasi kepala 3 Sebab kematian perinatal pada persalinan 
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presentasi bokong yang terpenting adalah prematuritas dan penanganan 

persalinan yang kurang sempurna, dengan akibat hipoksia atau perdarahan di 

dalam tengkorak. Trauma lahir pada presentasi bokong banyak dihubungkan 

dengan usaha untuk mempercepat persalinan dengna tindakan-tindakan untuk 

mengatasi macetnya persalinan (Oxorn, 2010). 

Banyak faktor yang dapat menyebabkan kelainan letak presentasi 

bokong, diantaranya paritas ibu dan bentuk panggul ibu. Angka kejadian 

presentasi bokong jika dihubungkan dengan paritas ibu maka kejadian 

terbanyak adalah pada ibu dengan multigravida dibanding pada primigravida, 

sedangkan jika dihubungkan dengan panggul ibu maka angka kejadian presbo 

terbanyak adalah pada panggul sempit, dikarenakan fiksasi kepala janin yang 

tidak baik pada PAP. Hal ini membutuhkan penanganan khusus dalam 

persalinan, sehingga sectio caesaria adalah jalan keluar untuk penanganan 

persalinan dengan komplikasi. Kejadian operasi sectio caesaria sudah 

semakin banyak bahkan dianggap tidak asing lagi. Dewasa ini, sectio caesaria 

jauh lebih aman daripada dahulu berhubung adanya antibiotik, transfusi darah, 

teknik operasi yang lebih sempurna, dan anestesi yang lebih baik. Angka 

kejadian sectio caesaria di Indonesia menurut data survey nasional pada tahun 

2007 adalah 921.000 dari 4.039.000 persalinan atau sekitar 22,8% dari seluruh 

persalinan.  

Sectio caesaria merupakan solusi dari persalinan beresiko, namun 

sectio caesaria sendiri bukannya tanpa resiko. Komplikasinya di antaranya 

adalah: pendarahan, infeksi, cidera sekeliling struktur. 
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Indikasi dilakukan sectio caesaria pada ibu adalah disproporsi Cepalo 

pelvic, placenta previa, tumor jalan lahir, hidramnion, kehamilan gamely, 

sedangkan janin adalah janin besar, mal presentasi, letak lintang, hidrocepalus 

(Oxom, 2010). 

Perawat harus memahami hal tersebut, harus mampu melakukan 

asuhan keperawatan pada pasien post sectio caesaria. Melakukan pengkajian, 

menentukan diagnosa yang mungkin muncul, menyusun rencana tindakan dan 

mengimplementasikan rencana tersebut serta mengevaluasi hasilnya. 

Meskipun diketahui bahwa persalinan dengan sectio caesaria adalah 

pilihan terakhir dalam melakukan persalinan tetapi angka sectio caesaria 

masih cukup tinggi. Survey ditemukan angka sectio caesaria di RS PKU 

Muhammadiyah Surakarta mencapai 956 pada tahun 2011 dan angka sectio 

caesarea dengan indikasi presentasi bokong pada tahun 2011 ada 44  dan pada 

tahun 2012 sampai bulan april ada 7. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membuat Karya Tulis 

Ilmiah dengan judul “Asuhan Keperawatan Pada Ny. A Post SC Dengan 

Indikasi presentasi bokong Di Bangsal Annisa RS PKU Muhammadiyah 

Surakarta.” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat dikemukakan rumusan masalah 

bagaimana melakukan asuhan keperawatan pada Ny. A post sectio caesaria 
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dengan indikasi presentasi bokong di ruang Annisa RS PKU Muhammadiyah 

Surakarta. 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Melakukan asuhan keperawatan pada pasien post sectio caesaia dengan 

indikasi presentasi bokong. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui teori sectio caesaria dan presentasi bokong 

b. Mencari diagnosa yang muncul setelah tindakan operasi 

c. Melakukan tindakan keperawatan yang tepat pada pasien post sectio 

caesaria dengan indikasi presentasi bokong.  

 

D. Manfaat Penulisan 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan informasi dalam bidang perawatan maternitas tentang 

asuhan keperawatan pada pasien post sectio caesaria dengan indikasi 

presentasi bokong. 

b. Manfaat Praktis 

1.  Bagi struktur rumah sakit 
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Sebagai bahan masukan dan evaluasi yang diperlukan dalam 

pelaksanaan praktek pelayanan keperawatan khususnya pada 

pasien post sectio caesaria dengan indikasi presentasi bokong. 

2. Bagi institusi pendidikan 

Sebagai bahan masukan dalam kegiatan proses belajar mengajar 

tentang asuhan keperawatan post sectio caesaria dengan indikasi 

presentasi bokong yang dapat digunakan acuan bagi praktek 

mahasiswa keperawatan. 

3. Bagi Penulis 

Sebagai sarana dan alat dalam memperoleh pengetahuan dan 

pengalaman khususnya di bidang maternitas pada pasien post 

sectio caesaria dengan indikasi presentasi bokong. 


