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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Ketuban pecah dini adalah pecahnya selaput ketuban sebelum 

persalinan. Sebagian besar ketuban pecah dini yang terjadi pada umur 

kehamilan diatas 37 minggu, sedangkan pada umur kehamilan kurang 36 

minggu tidak terlalu banyak. Ketuban pecah dini merupakan masalah 

kontroversial obstetric dalam kaitannya dengan penyebabnya. Pecahnya 

selaput ketuban sebelum waktunya menyebabkan kemungkinan infeksi 

dalam rahim, persalinan prematuritas yang akan meningkatkan kesakitan 

dan kematian ibu maupun janinnya (Manuaba, 2009). 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan di seluruh dunia 

lebih dari 585.000 ibu meninggal tiap tahun saat hamil atau bersalin. Di 

Indonesia menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 

2003/2004 Angka Kematian Ibu (AKI) masih cukup tinggi, yaitu 307 per 

100.000 kelahiran hidup. Sedangkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jateng 

menyebutkan pada 2008 AKI mencapai 114,42/100.000 kelahiran hidup.      

Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kota Semarang jumlah 

kematian ibu maternal di Kota Semarang pada tahun 2009 sebanyak 22 

kasus dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 25.739. Penyebab AKI 

terdiri dari penyebab langsung dan tidak langsung,penyebab langsung dari 

AKI disebabkan oleh komplikasi pada masa hamil,bersalin dan nifas atau 

kematian yang disebabkan oleh suatu tindakan atau berbagai hal yang 
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terjadi akibat-akibat tindakan tersebut yang dilakukan selama hamil, 

bersalin dan nifas, seperti perdarahan, tekanan darah yang tinggi saat 

hamil (eklamsia), infeksi, persalinan macet dan komplikasi keguguran. 

Beberapa komplikasi persalinan salah satunya adalah persalinan lama. 

Sedangkan penyebab tidak langsung kematian ibu adalah karena kondisi 

masyarakat, seperti pendidilkan, sosial ekonomi dan budaya (Dinkes 

Jateng, 2009).  

Data yang diperoleh dari RSUD Sukoharjo menunjukkan jumlah 

persalinan dengan ketuban pecah dini pada tahun 2010 adalah sebanyak 

179 orang. Persalinan dengan ketuban pecah dini biasa dijumpai pada 

kehamilan multipel, trauma, hidroamnion, dan gemelli. Masa nifas 

merupakan merupakan hal penting untuk di perhatikan guna menurunkan 

angka kematian ibu dan bayi di Indonesia. Upaya ini  telah 

menyelamatkan lebih dari separuh ibu bersalin dan bayi baru lahir yang di 

sertai dengan penyulit proses persalinan atau komplikasi yang mengancam 

keselamatan jiwa. 

Asuhan keperawatan maternitas yang di berikan seorang perawat 

profesional sangat mempengaruhi  kualitas pelayanan  seperti upaya 

pelayanan antenatal, intranatal, post natal. Mengingat kompleksnya 

permasalahan kesehatan ini maka perlu sumberdaya manusia yang 

professional dan sehingga mampu memberikan tindakan tepat terhadap 

permasalahan kesehatan yang ada.  
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Perawat spesialis maternitas dikembangkan dalam rangka menjawab 

tuntunan kebutuhan masyarakat saat ini dan tuntunan perkembangan 

profesi keperawatan, melalui berbagai perannya sehingga mampu bekerja 

sebagai pemberi dan pengelola asuhan keperawatan, pendidik, peneliti, 

bimbingan dan konseling, menerima dan melakukan rujukan dalam 

mengatasi masalah pasien. 

Berdasarkan besarnya angka kejadian Ketuban Pecah Dini maka 

penulis tersentuh untuk mengkaji permasalahan dengan memaparkan lewat 

karya tulis ilmiah dengan judul ” Asuhan Keperawatan Pada Ny. “R” 

Post Partum Spontan Dengan Ketuban Pecah Dini  di RSUD Sukoarjo 

tanggal 10s/d 12 Mei 2012”, Sebagai wujud perhatian dan tanggung jawab 

penulis dalam memberikan kontribusi pemikiran yang berkompoten 

dengan masalah tersebut guna mencari solusi terbaik atas permasalahan 

diatas. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

mengetahui “Bagaimanakah proses “Asuhan keperawatan pada Ny.R 

dengan post partum spontan dengan ketuban pecah dini  di ruang 

bougenvil Rsud Sukoharjo?” 
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C.   Tujuan Penulisan 

1. Tujuan umum 

Agar perawat dapat memberikan asuhan keperawatan pada pasien post 

partum spontan dengan ketuban pecah dini berdasarkan data dan 

keluhan-keluhan yang di dapat dari pasien. 

2. Tujuan khusus 

a. Melaksanakan pengkajian dan analisis data pada Ny. “R” dengan 

Post partum spontan Ketuban Pecah Dini di Rsud Sukoharjo. 

b.  Merumuskan diagnosa / masalah aktual pada Ny. “R” dengan Post 

Partum Spontan  Ketuban Pecah Dini di Rsud Sukoharjo. 

c. Merumuskan diagnosa / masakah potensial pada Ny. “R” dengan 

Post Partum Spontan  Ketuban Pecah Dini di Rsud Sukoharjo. 

d. .Menetapkan rencana tindakan asuhan kebidanan pada Ny. “R” 

dengan Post partum Spontan  Ketuban Pecah Dini di Rsud 

Sukoharjo. 

e. Melaksanakan tindakan asuhan kebidanan yang telah disusun pada 

Ny. “R” dengan Post Partum Spontan Ketuban Pecah Dini di Rsud 

Sukoharjo. 

f. Mengevaluasi tindakan yang telah dilaksanakan pada Ny. “R” 

dengan Post Partum Spontan Ketuban Pecah Dini di Rsud 

Sukoharjo. 
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g. Mendokumentasikan semua temuan dan tindakan yang telah 

diberikan pada Ny. “R” dengan Post Partum Spontan Ketuban 

Pecah Dini di Rsud Sukoharjo. 

 

D. Manfaat Study Kasus 

1. Manfaat Keilmuan 

Untuk menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan 

keperawatan maternitas post partum spontan dengan ketuban pecah 

dini. 

2. Manfaat bagi institusi pendidikan 

Bagi instutisi pendidikan ilmu keperawatan sebagai bahan bacaan dan 

menambah wawasan bagi mahasiswa kesehatan khususnya mahasiswa 

keperawatan dalam hal penambahan pengetahuan dan perkembangan 

tentang post partum spontan dengan ketuban pecah dini. 

3. Manfaat bagi penulis  

Untuk mengetahui lebih luas dan dalam tentang tata cara penanganan 

post partus spontan dengan ketuban pecah dini. 


