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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator 

kesehatan ibu Dewasa ini, AKI di Indonesia masih tinggi bila dibandingkan 

dengan AKI negara ASEAN (Association of South East Asian Nation) lainnya. 

Menurut data Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2002-2003, AKI 

di Indonesia adalah 307 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini berarti lebih dari 

18.000 ibu meninggal per tahun (Rohani, Saswita & Marisah, 2011). 

Angka kejadian Sectio caesaria (SC) yang terjadi di Amerika 

Serikat pada tahun 1998 adalah 21,2% (Cunningham ad all, 2005), sedangkan 

pada tahun 2000 meningkat menjadi 24-30%. Di Indonesia terjadi peningkatan 

SC dimana tahun 2000 sebesar 47,22%, tahun 2001 sebesar 45,19%, tahun 

2002 sebesar 47,13%, tahun 2003 sebesar 46,87%, tahun 2004 sebesar 

53,22%, tahun 2005 sebesar 51,59% dan tahun 2006 sebesar 53,68% .  

Manajemen presentasi bokong mengalami perubahan yang 

mengarah kesemakin dipilihnya cara persalinan bedah sesar dibandingkan 

vaginal. Pada tahun 1990 sebanyak 90% kasus presentasi bokong dilahirkan 

secara bedah sesar, sedangkan pada tahun 1970 (Prawirohardjo, 2008). 
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Pada ibu hamil dengan letak sungsang di tambah lagi dengan 

indiaksi belum pernah sectio caesaria, kehamilan sudah cukup bulan dan 

ditaksirkan berat janin besar maka untuk ibu di anjurkan agar operasi sectio 

caesaria. Ditambah lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan kedokteran 

makin berkembang terutama bidang kandungan. Banyak penanganan yang 

mungkin dapat di lakukan pada ibu yang mengalami kelainan letak anak salah 

satunya yaitu melakukan sectio caesaria (Prawirohardjo, 2008). 

Prognosis bayi pada presentasi bokong jauh lebih buruk dari pada 

presentasi puncak kepala. Faktor penyebab utama kematian perinatal ini 

adalah perlahiran prematur, kelainan kongenital, serta trauma lahir 

(Cunningham ad all, 2005).  

Angka kejadian presentasi bokong di RSUD Sukoharjo pada tahun 

2011 adalah 106 kasus. Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk 

mengambil kasus “Asuhan Keperawatan Pada Ny.S dengan Post Sectio 

Caesaria atas Indikasi Presentasi Bokong di ruang Bougenvile Rumah Sakit 

Umum Daerah Sukoharjo 
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B. RumusanMasalah 

Dari latar belakang di atas dapat dikemukakan rumusan masalah: 

”Bagaimana melakukan asuhan keperawatan pada Ny. S dengan Post Sectio 

Caesaria atas indikasi Presentasi Bokong di ruang Bougenvile Rumah Sakit 

Umum Daerah Sukoharjo. 

 

C. Tujuan Laporan Kasus 

Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah : 

1. Tujuan Umum 

Mahasiswa mengetahui penerapan asuhan keperawatan pada Ny. S dengan 

Post Sectio Caesaria atas Indikasi Presentasi Bokong di ruang Bougenvile 

Rumah Sakit Umum Daerah Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

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

presentasi bokong. 

b. Merumuskan dan menegakkan diagnosa keperawatan pada Ny. S 

dengan post SC atas indikasi presentasi bokong. 

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

indikasi presentasi bokong. 

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

atas indikasi presentasi bokong. 

e. Melakukan evaluasi pada Ny. S dengan post SC atas indikasi 

presentasi bokong 
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D. Manfaat 

1. Bagi penulis 

Dapat menerapkan manajemen keperawatan kepada pasien yang 

membutuhkan pelayanan sesuai dengan ilmu yang didapat. 

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. 


