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ABSTRAK 

 

Latar belakang : Proses persalinan merupakan suatu proses kompleks untuk 
menyelamatkan ibu dan bayinya menggunakan berbagai macam metode seperti 
persalinan pervaginam, persalinan dengan  menggunakan alat dan persalinan 
operatif yaitu melalui Sectio Caesaria (SC). Metode-metode tersebut dilakukan 
dengan indikasi-indikasi khusus dengan satu tujuan yaitu menyelamatkan ibu 
maupun janinnya. 
Metode : penulis menggunakan metode deskripsi, adapun sampelnya adalah Ny. 
D, data ini diperoleh dengan cara yaitu wawancara, pemeriksaan, observasi 
aktivitas, memperoleh catatan dan laporan diagnostik, dan bekerjasama dengan 
teman sekerja.  
Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan post sectio 
caesaria atas indikasi insufisiensi plasenta meliputi pengkajian, intervensi, 
implementasi dan evaluasi keperawatan. 
Hasil : setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 x 24 jam didapatkan hasil 
nyeri pasien sudah berkurang dari skala 7 menjadi 2, aktivitas sehari-hari 
meningkat, tidak terjadi konstipasi, serta menyusui tidak efektif teratasi. 
Kesimpulan : diagnosa yang ditemukan pada kasus post SC dengan indikasi 
insufisiensi plasenta pada Ny. D adalah gangguan rasa nyaman; nyeri 
berhubungan dengan tindakan pembedahan SC, intoleransi aktivitas berhubungan 
dengan keterbatasan gerak sekunder nyeri post operasi SC, resiko konstipasi 
berhubungan dengan penurunan tonus otot dan menyusui tidak efektif
berhubungan dengan terhambatnya produksi ASI. Semua masalah keperawatan 
teratasi. Pada penerapan asuhan keperawatan post SC dengan indikasi insufisiensi 
plasenta pada Ny. D ini tidak ditemukan masalah keperawatan yang tidak atau 
belum teratasi. 
 

Kata kunci : Sectio caesaria, insufisiensi plasenta.  

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Proses persalinan merupakan suatu proses kompleks untuk 

menyelamatkan ibu dan bayinya menggunakan berbagai macam metode 

seperti persalinan pervaginam, persalinan dengan menggunakan alat dan 

persalinan operatif yaitu melalui Sectio Caesaria (SC). Metode-metode 

tersebut dilakukan dengan indikasi-indikasi khusus dengan satu tujuan 

yaitu menyelamatkan ibu maupun janinnya. 

Insufisiensi plasenta merupakan salah satu indikasi dilakukannya 

sectio caesaria. Insufisiensi plasenta merupakan masalah pada plasenta 

yang mengakibatkan oksigenasi pada janin terganggu yang menimbulkan 

hipoksia. Selain itu pemberian zat-zat makanan juga terganggu, akibatnya 

pertumbuhan janin menjadi terhalang (intrauterine growth retardation), 

maka berat badan lahir akan kecil (rendah) sampai 10% atau lebih dari 

yang seharusnya, disebut small for date. Akibat yang lebih buruk lagi 

adalah terjadinya kematian janin dalam rahim (Prawirohardjo, 2007). 

Fungsi plasenta mencapai puncaknya pada usia kehamilan 38-42 

minggu, menurun setelah usia 42 minggu dan menurunnya kadar estrogen 

dan laktogen plasenta kemudian terjadi spasme arteri yang mengakibatkan 

gangguan suplai oksigen dan nutrisi ke janin kemudian volume air ketuban 

juga berkurang karena mulai terjadi absorbsi. Resiko kematian perinatal 

pada kehamilan postmatur adalah 30% untuk prepartum,  55% untuk 

intrapartum dan 15% postpartum (Hutahaean, 2009). 



Meskipun diketahui bahwa persalinan dengan sectio caesaria 

adalah pilihan terakhir dalam melakukan persalinan tetapi angka sectio 

caesaria masih cukup tinggi. Menurut hasil survey di RS PKU 

Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2011 mencapai sekitar 959 dari 

persalinan normal. Dan sectio caesaria dengan indikasi insufisiensi 

plasenta sejumlah 53 pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 hingga bulan 

April 2012 sejumlah 11. 

B. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Melakukan asuhan keperawatan pada pasien post sectio caesaria 

dengan insufisiensi plasenta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui teori sectio caesaria dan insufisiensi plasenta. 

b. Mencari diagnosa yang muncul setelah tindakan operasi. 

c. Melakukan tindakan keperawatan yang tepat pada pasien post 

sectio caesaria dengan indikasi insufisiensi plasenta. 

 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian 

Sectio caesaria adalah suatu persalinan buatan dimana janin 

dilahirkan melalui suatu insisi pada dinding perut dan rahim dengan saraf 

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



Insufisiensi plasenta adalah ketidaksanggupan plasenta mencukupi 

kebutuhan oksigenasi , zat-zat makanan, ekskresi dan hormon bagi janin 

(Yongki. dkk, 2012). 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

sectio caesaria dengan indikasi insufisiensi plasenta adalah adalah 

tindakan operasi untuk mengeluarkan bayi dengan insisi pada dinding 

abdomen dan uterus dalam keadaan utuh serta berat diatas 500 gram 

dengan indikasi insufisiensi plasenta. 

B. Etiologi 

Menurut Prawirohardjo (2007), penyebab faktor plasenta dikenal 

dengan insufisiensi plasenta. Faktor plasenta dapat dikembalikan pada 

faktor ibu. Insufisiensi plasenta umumnya berkaitan erat dengan aspek 

morfologi dari plasenta. Dipandang dari sudut kepentingan janin sebuah 

plasenta mempunyai fungsi-fungsi yaitu : respirasi,  nutrisi, ekskresi, 

sebagai  liver sementara (transient fetal liver), endokrin dan  sebagai 

gudang penyimpanan dan pengatur fungsi metabolisme. 

Dalam  klinis fungsi ganda ini tidak dapat dipisah-pisahkan dengan 

nyata, yang dapat dikenal hanyalah tanda-tanda kegagalan keseluruhannya 

yang bisa nyata dalam masa hamil dan menyebabkan hambatan 

pertumbuhan intrauterin atau kematian intrauterin, atau menjadi nyata 

dalam waktu persalinan dengan timbulnya gawat janin atau hipoksia janin 

dengan segala akibatnya. 



Ibu hamil yang beresiko tinggi, yaitu pada diabetes mellitus, 

hipertensi, pre-eklamsi, penyakit ginjal, penyakit jantung, primitua, 

perdarahan antepartum, iso-imunisasi rhesus, kehamilan ganda, post 

maturisasi, dan riwayat obstetrik yang buruk, maka janin harus dimonitor 

sebaik-baiknya 

C. Patofisiologi 

Kehamilan dengan insufisiensi plasenta adalah ketika plasenta 

tidak sanggup mencukupi kebutuhan oksigenasi , zat-zat makanan, 

ekskresi dan hormon bagi janin (Yongki. dkk, 2012). Pada kasus retardasi 

pertumbuhan intrauterine atau kehamilan post mature dengan pemeriksaan 

klinis dan berbagai tes menunjukkan bahwa bayi dalam keadaan bahaya, 

maka kelahiran harus dilaksanakan. Jika induksi tidak mungkin terlaksana 

atau mengalami kegagalan, sectio caesaria harus segera dilakukan (Oxorn 

dan Forte, 2010). 

 

METODE PENELETIAN 

 Pengkajian dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 jam 10.00 WIB. 

Pengambilan cara dengan cara wawancara ke pasien dan keluarga, observasi 

pasien, catatan keperawatan dan hasil laboratorium pasien di Ruang An Nisa PKU 

Muhammadiyah Surakarta. 

 

 

 

 



HASIL PENELITIAN 

A. Biodata 

Pasien bernama Ny. D, umur 21 tahun, jenis kelamin perempuan, 

pasien berumur 21 tahun, beralamat di Jl. Pepaya No. 3 Karangasem 

Laweyan, pekerjaan pasien adalah ibu rumah tangga, pasien beragama islam. 

Pasien masuk RS PKU Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 8 Mei 2012 

pukul 21.15 WIB. No. RM 214737 dan diagnosa medisnya adalah Post SC o/k 

Insufisiensi plasenta hari ke-1. Penanggung jawab Ny. D adalah Tn. B, umur 

36 tahun, beralamatkan di Jl. Pepaya No. 3 Karangasem Laweyan, pekerjaan 

Tn. B sebagai karyawan, agama Islam, hubungan dengan pasien adalah suami. 

B. Pengkajian Keperawatan 

Pasien datang dengan  keluhan perut terasa kenceng-kenceng. Sebelum 

dibawa ke rumah sakit, 1 hari yang lalu pasien mengatakan periksa ke dr.Anik 

kemudian disarankan untuk ke RS PKU Muhammdiyah Surakarta karena 

kehamilannya mengalami insufisiensi plasenta dan akan dilakukan tindakan 

Sectio Caesarea (SC). Pasien datang ke rumah sakit  pada tanggal 8 Mei 2012 

pukul 21.15 WIB dengan umur kehamilan kehamilan 9 bulan 1 hari.. Pasien 

menikah usia 20 tahun, lama pernikahan 1 tahun, perkawinan pertama dan ini 

kehamilan pertama. 

Riwayat kesehatan sekarang, pasien mengatakan sekarang yang 

dirasakan nyeri pada daerah bekas luka post SC. Riwayat kehamilan, pasien 

ini merupakan persalinan pertama dengan melahirkan anak perempuan dengan 

berat 2800gr, dengan jalan SC ditolong oleh dokter, keadaan anak sehat. 



Riwayat KB, Klien belum pernah KB sebelumnya. Pasien pertama mienarche 

usia 12 tahun, lama menstruasi ± 7 hari, warna merah, siklus menstruasi 30 

hari. HPHT 7 Agustus 2012, HPL 14 Mei 2012. 

Pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pola Nutrisi : Sebelum sakit: 

pasien mengatakan makan 3x sehari dengan menu nasi, lauk, sayur, terkadang 

buah juga. Pasien minum 2000cc, suka minum air putih, pasien juga 

menkonsumsi susu ibu hamil. Pasien mengatakan saat hamil tidak mengalami 

gangguan dalam makan dan minum. Selama sakit: pasien mengatakan setelah 

operasi puasa sampai flatus, pasien boleh minum sedikit-sedikit. Saat dikaji 

pasien sudah minum susu dari rumah sakit, dan minum air putih. Saat dikaji 

cairan infuse 500cc+ minum 1000cc=1500cc. Output=urine 1000cc IWL 9cc 

perdarahan 100cc=1109cc, balance cairan=kurang lebih 491cc. 

Pola Kebutuhan Eliminasi, Sebelum sakit: pasien mengatakan kalau di 

rumah BAB 1 hari sekali di pagi hari dengan konsistensi lembek, warna 

kuning, bau khas feses, BAK ± 6 – 7 kali sehari, dengan warna kuning, bau 

khas urin. Tidak ada kesulitan saat BAK dan BAB. Selama sakit: pasien 

mengatakan setelah dioperasi sampai saat dikaji belum bisa BAB, BAK sudah 

300cc, dan terpasang DC. 

Pemeriksaan Fisik pada tanggal 9 Mei 2012 di dapatkan data sebagai 

berikut: Tanda-tanda vital, tekanan darah 110/90 mmHg, nadi 84x/menit, suhu 

36,6ºC, pernafasan 22x/menit. Keadaan umum, pasien masih berbaring lemah 

di tempat tidur, compos mentis dengan hasil GCS 15  E4V5M6. Payudara, 

inspeksi: simetris, puting menonjol areola coklat kehitaman,  palpasi: ASI 



sudah keluar. Abdomen, inspeksi: terdapat luka operasi dengan kurang lebih 

15cm tepatnya 3 jari di bawah pusat dengan jahitan horizontal dan di balut 

kasa, auskultasi: peristaltik usus 10x/menit, palpasi: abdomen tegang, 

kontraksi tidak teraba, TFU 2 jari di bawah pusat, perkusi: bunyi tympani. 

Ekstremitas atas: tangan kiri agak bengkak, terpasang infuse, Ekstremitas 

bawah: kaki kanan kiri agak bengkak. Kemampuan ADL, pasien tergantung 

pada keluarga: makan, berpakaian, berhias, mandi (2) memerlukan. 

Pemeriksaan laboratorium tanggal 9 Mei 2012 jam 02.00 WIB : 

Hemoglobin 12,4 g/dL. Obat-obat dan tindakan yang sudah didapatkan pasien, 

terapi medis pada tanggal 9 Mei 2012 adalah Infus RL 20 tpm, injeksi 

Bactesyn 1gr /8jam, injeksi Torasic 3x1 ampul, injeksi Cernevit 1 drip extra, 

obat oral Posparon 2x1tablet, obat oral Vit A 1x. 

C. Analisa Data 

Dari pengkajian data di atas di dapatkan hasil sebagai berikut : 

Data subjektif: pasien mengatakan nyeri pada luka bekas operasi.P : nyeri 

tekan pada luka jahitan,Q: nyeri seperti ditusuk-tusuk, R: nyeri pada luka post SC, 

S: skala nyeri 7, T: nyeri dirasakan saat bergerak dan berkurang jika digunakan 

berbaring dan istirahat, nyeri hilang timbul ±3menit. Data objektif: pasien masih 

berbaring lemah, ekspresi wajah pucat menahan sakit, terdapat luka post SC 

panjang ±15cm, tepatnya 3jari dibawah pusat dengan jahitan horizontal dibalut 

kasa, keadaan bagus, dari genital keluar darah merah, bau anyir, (lokhea rubra) 

Dari hasil analisa data di atas  diperoleh empat prioritas masalah/diagnosa 

utama yaitu: 



1. Gangguan rasa nyaman (nyeri) berhubungan dengan tindakan pembedahan 

SC. 

2. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan Keterbatasan gerak sekunder nyeri 

post operasi SC 

3. Resiko konstipasi berhubungan dengan penurunan tonus otot (efek anastesi). 

4. Menyusui tidak efektif berhubungan dengan terhambatnya produksi ASI. 

 

Diagnosa yang Muncul di Kasus 

1. Gangguan rasa nyaman (nyeri) berhubungan dengan tindakan pembedahan 

SC. 

2. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan Keterbatasan gerak sekunder 

nyeri post operasi SC 

3. Resiko konstipasi berhubungan dengan penurunan tonus otot (efek 

anastesi) 

4. Menyusui tidak efektif berhubungan dengan terhambatnya produksi ASI. 

 Diagnosa keperawatan yang terdapat dalam teori tetapi tidak muncul dalam 

kasus Ny. D adalah sebagai berikut : 

1. Perubahan eliminasi urine berhubungan dengan penurunan saraf spingter 

uri (efek anastesi). 

2. Resiko tinggi infeksi berhubungan dengan trauma jaringan 

 

 

 

 

 

 

 



SIMPULAN DAN SARAN  

Pada bagian ini penulis menguraikan tentang simpulan dan saran dari 

pemberian asuhan keperawatan pada Ny. D dengan dengan post sectio caesarea 

atas indikasi insufisiensi plasenta di ruang An Nisa Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Surakarta. 

A. Simpulan 

Sectio caesarea adalah suatu pembedahan guna melahirkan anak lewat 

insisi pada dinding abdomen dan uterus (Oxorn dan Forte, 2010). Insufisiensi 

plasenta adalah ketidaksanggupan plasenta mencukupi kebutuhan oksigenasi , 

zat-zat makanan, ekskresi dan hormon bagi janin (Yongki. dkk, 2012). Sectio 

caesarea dengan indikasi insufisiensi plasenta adalah adalah tindakan operasi 

untuk mengeluarkan bayi dengan insisi pada dinding abdomen dan uterus 

dengan indikasi insufisiensi plasenta. Setelah melakukan asuhan keperawatan 

selama tiga hari dan melakukan pengkajian kembali baik secara teoritis 

maupun secara tinjauan kasus didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Diagnosa keperawatan menurut Carpenito (2007) dan NANDA (2005) 

yang berhubungan dengan sectio caesarea ada enam diagnosa. Setelah 

dilakukan pengkajian dan analisa kasus muncul empat diagnosa  pada 

pasien : Gangguan rasa nyaman; nyeri berhubungan dengan tindakan 

pembedahan SC, intoleransi aktivitas berhubungan dengan keterbatasan 

gerak sekunder nyeri post operasi SC., resiko konstipasi berhubungan 

dengan penurunan tonus otot dan menyusui tidak efektif berhubungan 

dengan terhambatnya produksi ASI. Dua diagnosa yang tidak terdapat 

dalam kasus adalah resiko tinggi infeksi berhubungan dengan trauma 



jaringan dan perubahan eliminasi urine berhubungan dengan penurunan 

saraf spingter uri (efek anastesi). 

2. Intervensi yang muncul dalam teori menurut Doengoes (2003), tidak 

sepenuhnya dijadikan intervensi oleh penulis pada pengelolaan pasien 

karena situasi dan kondisi klien serta situasi dan kondisi kebijakan dari 

instansi rumah sakit. 

3. Hampir seluruh intervensi mampu diselesaikan sampai pengelolaan 

klien. 

 

B. Saran 

Setelah penulis melakukan studi kasus, penulis mengalami beberapa 

hambatan dalam penulisan ini. Namun, dengan bantuan dari berbagai pihak 

penulis mampu menyelesaikan karya tulis ilmiah ini tepat pada waktunya. 

Demi kemajuan selanjutnya maka penulis menyarankan kepada : 

1. Pasien lebih kooperatif, selalu memperhatikan serta tidak melakukan hal-

hal yang menyimpang dari petunjuk dokter/perawat. Bila  di rumah harus 

dapat melakukan perawatan diri dan bertambah pengetahuan tentang post 

SC dan insufisiensi plasenta. 

2. Untuk perawatan pasien dengan post SC indikasi insufisiensi plasenta, 

harus ada kerjasama antara perawat ruangan dan keluarga agar selalu 

memberikan informasi tentang  perkembangan kesehatan pasien dan 

senantiasa memotivasi pasien dan keluarga untuk selalu menjaga pola 

makan dan kesehatan pasien. 



3. Perawat sebagai tim kesehatan yang paling sering berhubungan dengan 

pasien sangat perlu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan agar 

mampu merawat pasien secara komprehensif dan optimal. Dan perawat 

juga harus bekerjasama dengan tim kesehatan lain (dokter, ahli gizi, 

psikoatri dan pekerja sosial) dalam melakukan perawatan / penanganan 

pasien dengan post SC indikasi insufisiensi plasenta). 
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