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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Komponen demografi merupakan pencerminan dari struktur penduduk 

memberikan pengaruh yang signifikasi terhadap pembangunan kesehatan dan 

sangat terkait dengan penyebab kemiskinan. Komponen tersebut antara lain : 

fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan morbilitas penduduk. Tinggi 

rendahnya angka mortalitas juga mempengaruhi jumlah penduduk serta menjadi 

tolak ukur tingkat kesadaran kesehatan masyarakat dan standar kehidupan suatu 

kelompok masyarakat. Masalah kesehatan dan mortalitas sangat erat hubungannya 

dengan Angka Kematian Ibu (AKI). 

AKI dan AKB di Indonesia merupakan angka tertinggi di bandingkan 

dengan Negara-negara ASEAN lain. 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 (Dinkes, 2009). 

Berdasarkan profil kesehatan Indonesia 2006, AKI di Indonesia adalah 

307 per 100000 kelahiran hidup pada 2002, sedangkan AKB di Indonesia sebesar 

35 per 1000 kelahiran hidup. Penyebab langsung maternal yang paling umum di 

Indonesia adalah pendarahan 28%, KPD 24%, infeksi 11%. Penyebab kematian 

bayi yaitu 38,94%, afiksia 27,97%. Hal ini menunjukka bahwa 66,91% kematian  

parinatal dipengaruhi oleh kondisi ibu saat melahirkan.  
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Kebanyakan ibu dengan ketuban pecah dini akan mengalami persalinan 

spontan namun ada bahaya yang berhubungan dengan ketuban pecah meliputi 

infeksi, tali pusat menumbung dan perlunya dilahirkan induksi dan dengan cara 

pembedahan (seksio sesaria) (Rukiyah dan Yulianti, 2010). 

Sectio caesaria adalah suatu persalinan buatan dimana janin dilahirkan 

melalui suatu insisi pada dinding perut dan dinding rahim dengan saraf rahim  

dalam keadaan utuh serta berat diatas 500 gram (Mitayani, 2009). 

Ketuban Pecah Dini adalah pecahnya ketuban sebelum waktunya 

melahirkan/sebelum inpartu, pada akhir kehamilan maupun jauh sebelum 

waktunya melahirkan (Nugroho, 2010). Ketuban pecah dini termasuk dalam 

kehamilan beresiko tinggi. Kesalahan dalam pengelolaan KPD akan membawa 

akibat meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas ibu maupun bayinya. Kasus 

KPD yang cukup bulan, kalau segera mengakhiri kehamilan akan menaikkan 

insidensi bedah Caesar (Sujiyatini, 2009). 

Biasanya tanda dan gejala dari ketuban pecah dini adalah keluar cairan 

ketuban dari vagina, aroma air ketuban berbau amis tidak seperti bau amoniak, 

demam, bercak vagina yang banyak, nyeri perut dan denyut jantung janin 

bertambah cepat merupakan tanda-tanda infeksi terjadi (Rukiyah dan Yulianti, 

2010). Karena pada ketuban pecah dini bisa menyebabkan infeksi yang 

mengakibatkan gawat pada janin sehingga sebaiknya dilakukan sectio caesaria. 

Berdasarkan data yang ada direkam medik RS PKU Muhammadiyah 

Surakarta kejadian persalinan sectio caesaria pada bulan Januari-Desember 2011 

adalah 959 pasien, dan pada tahun 2011 terdapat jumlah persalinan sectio 
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caesaria atas indikasi ketuban pecah dini dengan jumlah 279 pasien serta pada 

bulan Januari-April 2012 sebanyak 86 pasien. 

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk mengambil kasus 

“Asuhan Keperawatan Pada Ny. E dengan Post Sectio Caesaria  Atas Indikasi 

Ketuban Pecah Dini  Di Bangsal An nisa Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Surakarta” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat dikemukakan rumusan masalah: 

”Bagaimana melakukan asuhan keperawatan pada Ny. E dengan Post 

Sectio Caesaria atas indikasi Ketuban Pecah Dini di ruang An nisa Rumah 

Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta” 

 

C. Tujuan 

Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah : 

1. Tujuan Umum 

Mahasiswa mengetahui penerapan asuhan keperawatan pada Ny. E dengan 

Post Sectio Caesaria atas indikasi Ketuban Pecah Dini di ruang An nisa 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Melakukan pengkajian pada Ny. E dengan post SC dengan indikasi 

KPD. 
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b. Merumuskan dan menegakkan diagnosa keperawatan pada Ny. E 

dengan post SC atas indikasi KPD. 

c. Menyusun intervensi keperawatan pada Ny. E dengan post SC atas 

indikasi KPD. 

d. Melaksanakan implementasi keperawatan pada Ny. E dengan post SC 

atas indikasi KPD. 

e. Melakukan evaluasi pada Ny. E dengan post SC atas indikasi KPD. 

 

D. Manfaat 

1. Bagi penulis 

Dapat menerapkan manajemen keperawatan kepada pasien yang 

membutuhkan pelayanan sesuai dengan ilmu yang di dapat. 

2. Bagi Rumah sakit 

Dapat menambah pengetahuan bagi perawat dan dapat meningkatkan mutu 

dan kualitas dalam melakukan asuhan keperawatan. 

3. Bagi institusi (pendidikan) 

Sebagai bahan wacana di perpustakaan dan referensi awal penelitian 

selanjutnya bagi perpustakaan di institusi pendidikan. 

4. Pembaca 

Untuk memberikan  pengetahuan yang nantinya diharapkan bermanfaat 

bagi pembaca. 


