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 BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

Angka kematian Ibu dan Angka Kematian Perinatal di Indonesia 

masih sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. 

Angka kematian ibu di Indonesia pada tahun 2006 sebanyak 255 per 

100.000 kelahiran hidup, tahun 2007 sebanyak 228 per 100.000 kelahiran 

hidup, dan pada tahun 2008 sebanyak 248 per 100.000 kelahiran hidup. 

Penyebab kematian ibu paling besar adalah perdarahan 28%, keracunan 

kehamilan/eklampsia (kaki bengkak dan darah tinggi) sebanyak 24% dan 

infeksi sebanyak 11%. Pada tahun 2009 angka kematian ibu (AKI) masih 

cukup tinggi yaitu 390 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI, 2009). 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jawa Tengah, angka kematian 

ibu melahirkan terbilang masih tinggi. Angka kematian ibu pada tahun 

2009 sebanyak 117,02/100.000 kelahiran hidup. Ini mengalami 

peningkatan bila dibandingkan dengan AKI pada tahun 2008 sebesar 

114,42/100.000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2007 sebesar 

116,34/100.000 kelahiran hidup. Kejadian kematian maternal paling 

banyak adalah pada waktu nifas sebesar 49,12% disusul kemudian pada 

waktu bersalin sebesar 26,99% dan pada waktu hamil sebesar 23,89%. 

Penyebab kematian adalah perdarahan sebesar 22,42%, eklampsia sebesar 

28,76%, infeksi sebesar 3,54% dan lain-lain 45,28% (DINKES Provinsi 

Jateng, 2009). 
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Pre Eklampsia adalah suatu kondisi spesifik kehamilan di mana 

hipertensi terjadi setelah minggu ke-20 pada wanita yang sebelumnya 

memiliki tekanan darah normal (Bobak, 2005). Penyakit ini ditandai 

dengan hipertensi, edema dan proteinuria yang timbul karena kehamilan, 

yang penyebabnya belum diketahui. 

Sectio Caesaria adalah suatu cara untuk melahirkan janin dengan 

membuka dinding abdomen dan dinding uterus. Operasi ini memberikan 

jalan keluar bagi kebanyakan kesulitan yang timbul bila persalinan 

pervaginam tidak mungkin atau berbahaya, sectio caesaria menempati 

urutan kedua setelah ekstrasi vakum dengan frekuensi yang di laporkan 

6%-15%. Sedangkan menurut statistic tentang 3.509 kasus sectio caesaria, 

indikasi untuk sectio caesaria adalah diproporsi janin-panggul 21%, gawat 

janin 14%, placenta previa 11%, pernah sectio caesaria 10%, kelainan letak 

janin 10%, pre eklampsia dan hipertensi 7%, dengan angka kematian ibu 

sebelum dikoreksi 17% dan sudah dikoreksi 0,5%, sedangkan kematian 

janin 14,5% (Wiknjosastro, 2002)  

Berdasarkan catatan rekam medic RS PKU Muhammadiyah 

Surakarta angka kejadian post sectio caesaria pada tahun 2011 mencapai 

959 pasien, post SC atas indikasi pre eklampsia pada tahun 2011 mencapai 

78 pasien, dan pada tahun 2012 sampai bulan april sebanyak 29 pasien. 

Dari data tersebut menunjukkan bahwa angka kejadian sectio caesaria 

sangat tinggi. 
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  Diperkirakan pre-eklampsia terjadi 5% kehamilan, lebih sering 

ditemukan pada kehamilan pertama.  Juga pada wanita yang sebelumnya 

menderita tekanan darah tinggi atau menderita penyakit pembuluh darah.  

Setiap tahunnya 50.000 ibu meninggal dunia karena eklampsia dan pre 

eklampsia (Depkes RI, 2005 ). 

 Dengan alasan tersebut, penulis tertarik untuk membuat karya tulis 

ilmiah (KTI) dengan judul “Asuhan Keperawatan pada Ny. Z dengan 

section caesaria atas indikasi pre eklamsia berat di ruang ruang An Nisa 

RS PKU Muhammadiyah surakarta”. 

B. Identifikasi masalah 

Bagaimana proses penatalaksanaan asuhan keperawatan post operasi 

sectio caesaria atas indikasi pre eklampsia berat pada Ny. Z di ruang An 

Nisa RS PKU Muhammadiyah Surakarta.  

C. Tujuan penulisan 

1. Tujuan umum 

Memberikan gambaran dan menerapkan asuhan keperawatan pada 

klien post sectio caesaria atas indikasi pre eklampsia berat. 

2. Tujuan khusus 

a. Melaksanakan Asuhan keperawatan pada pasien post operasi sectio 

caesaria dengan pre eklampsia berat. 

b. Membuat analisa data pada pasien post sectio caesaria atas 

indikasi pre eklamsia. 
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c.  Menegakkan diagnose keperawatan pada post sectio caesaria atas 

indikasi pre eklamsia. 

d. Membuat rencana tindakan pada post sectio caesaria atas indikasi 

pre eklamsia. 

e. Membuat evaluasi pada post sectio caesaria atas indikasi pre 

eklamsia. 

D. Manfaat  

a. Bagi institusi Rumah Sakit 

Sebagai bahan masukan dan evaluasi yang diperlukan dalam 

pelaksanaan praktek layanan keperawatan khususnya pada pasien 

post sectio caesaria atas indikasi pre eklampsia berat.  

b. Bagi institusi pendidikan 

Sebagai bahan masukan dalam kegiatan proses belajar mengajar 

tentang asuhan keperawatan pada pasien post sectio caesaria atas 

indikasi pre eklampsia berat yang dapat di gunakan acuan bagi 

praktek mahasiswa keperawatan. 

c. Bagi penulis 

Sebagai sarana dan alat dalam memperolah pengetahuan dan 

pengalaman khususnya dalam bidang maternitas pada pasien post 

sectio caesaria atas indikasi pre eklampsia berat. 

d. Bagi pembaca 

Di harapkan sebagai informasi dan penambah literature guna 

menunjang penelitian di masa yang akan datang. 


