
1 
 

BAB I 

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). 

Plasenta bukan sekedar organ transport nutrisi yang sederhana, 

tetapi juga mampu menyeleksi zat-zat makanan yang masuk dan proses 

lain sebelum mencapai janin. Pemberian zat-zat makanan kepada janin 

tergantung pada jumlah darah ibu yang mengalir melalui plasenta dan zat-

zat yang diangkutnya. Efisiensi plasenta dalam menkonsentrasi, 
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mensintesa dan transport zat-zat makanan menentukan suplai makanan ke 

janin (Yongki. dkk, 2012). 

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). 

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. 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. 
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Berdasarkan uraian di atas penulis tergerak untuk membuat Karya 

Tulis Ilmiah dengan judul “Asuhan Keperawatan Pada Ny. D dengan 

Post SC Atas Indikasi Insufisiensi Plasenta di Ruang An Nisa RS PKU 

Muhammadiyah Surakarta.” 

 
B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat dikemukakan rumusan masalah 

bagaimana melakukan asuhan keperawatan pada Ny. D dengan Post SC Atas 

Indikasi Insufisiensi Plasenta di Ruang An Nisa RS PKU Muhammadiyah 

Surakarta. 

C. 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. 

D. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan informasi dalam bidang perawatan maternitas tentang 
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asuhan keperawatan pada pasien post sectio caesaria dengan indikasi 

insufisiensi plasenta. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi struktur rumah sakit 

Sebagai bahan masukan dan evaluasi yang diperlukan 

dalam pelaksanaan praktek pelayanan keperawatan khususnya pada 

pasien post sectio caesaria dengan indikasi insufisiensi plasenta. 

b. Bagi institusi pendidikan 

 Sebagai bahan masukan dalam kegiatan proses belajar 

mengajar tentang asuhan keperawatan  post sectio caesaria dengan 

indikasi insufisiensi plasenta yang dapat digunakan acuan bagi 

praktek mahasiswa keperawatan. 

c. Bagi Penulis 

 Sebagai sarana dan alat dalam memperoleh pengetahuan 

dan pengalaman khususnya di bidang maternitas pada pasien post 

sectio caesaria dengan indikasi insufisiensi plasenta. 


