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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Derajat kesehatan keluarga dan masyarakat ditentukan oleh kesehatan 

ibu dan anak. Salah satu keberhasilan pembangunan kesehatan ditentukan 

berdasarkan Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate) dan Angka 

Kematian Bayi (Neonatal Mortality Rate) (Saifuddin, 2002). 

Persalinan merupakan kejadian fisiologi yang normal dialami oleh 

seorang ibu berupa pengeluaran hasil konsepsi yang hidup di dalam uterus 

melalui vagina ke dunia luar. Jadi beberapa kasus seperti Placenta Previa, 

Preeklamsia, gawat janin, kelainan letak janin dan besar, persalinan melalui 

Vagina dapat meningkatkan resiko kematian pada ibu dan bayi sehingga 

diperlukan satu cara alternative lain dengan mengeluarkan hasil konsepsi 

melalui pembuatan sayatan pada dinding uterus melalui dinding perut yang 

disebut Sectio Caesaria. (Muchtar. R, 2002). 

Sectio Caesaria berarti bahwa bayi dikeluarkan dari uterus yang utuh 

melalui operasi abdomen. Di negara-negara maju, angka secio caesaria 

meningkat dari 5% pada 25 tahun yang lalu menjadi 15%. Peningkatan ini 

sebagian disebabkan oleh ”mode”, sebagian karena ketakutan timbul perkara 

jika tidak dilahirkan bayi yang sempurna, sebagian lagi karena pola 

kehamilan, wanita menunda kehamilan anak pertama dan membatasi jumlah 
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anak (jones,2002). 

Menurut statistik tentang 3.509 kasus secio caesaria yang disusun oleh 

peel dan chamberlain, indikasi untuk secio caesaria adalah disproposi janin 

panggul 21%, gawat janin 14%, plassenta previa 11%, pernah secio caesaria 

11%, kelainan letak janin 10%, preeklamsi dan hipertensi 7% dengan angka 

kematian ibu sebelum dikoreksi 17% dan sesudah dikoreksi 0,5%, sedangkan 

kematian janin 14,5% (Winkjosastro,2005). 

Menurut Andon dari beberapa penelitian terlihat bahwa sebenarnya 

angka kesakitan dan kematian ibu pada tindakan operasi secio caesaria lebih 

tinggi dibandingkan dengan persalinan pervaginam. Angka kematian langsung 

pada operasi secio caesaria adalah 5,8 per 100.000 kelahiran hidup. 

Sedangkan angka kesakitan sekitar 27,3% dibandingkan dengan persalinan 

normal hanya 9 per 1000 kejadian. WHO menganjurkan operasi sesar hanya 

sekitar 10-15% dari jumlah total kelahiran. Anjurkan WHO tersebut tentunya 

didasarkan pada analisis resiko-resiko yang muncul akibat sesar baik bagi ibu 

maupun bayi. (Nakita, 2008). 

Pada tahun 2007-2008 jumlah persalinan dengan indikasi secio 

caesaria di Rumah Sakit Umum Meuraxa Banda Aceh berjumlah 145 kasus 

dari 745 persalinan keseluruhannya atau 19,46%. Dari data diatas dapat 

disimpulkan bahwa angka tersebut melebihi batas yang ditetapkan oleh WHO 

yaitu 10-15% (Iqbal, 2002). 
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Berdasarkan data sekunder yang diperoleh peneliti dalam 3 bulan 

terakhir, dari bulan Juli hingga bulan September 2012 di ruang Instalasi Bedah 

Sentral RSUD Dr. Moewardi Surakarta, bulan Juli tercatat 10 kasus, bulan 

Agustus tercatat 2 kasus , dan bulan September tercatat sebanyak 4 kasus. 

Untuk kasus section caesar dari buku laporan berjumlah 16 kasus. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat masalah 

tersebut dalam suatu karya tulis ilmiah dengan judul “Asuhan Keperawatan 

Pada Ny. S Dengan Sectio Caesaria Iindikasi Letak Lintang RSUD dr. 

Moewardi Surakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penulisan 

karya tulis ilmiah ini adalah “Bagaimana Asuhan keperawatan pada pasien 

pre, intra dan post op SC (Sectio Caesarea) dengan indikasi letak lintang di 

RSUD dr. Moewardi Surakarta”.  

 

C. Tujuan Penulisan  

Dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini penulis mempunyai harapan 

dan tujuan sebagai berikut :  

 

 

 



4 
 

 
 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah mahasiswa 

dapat memahami asuhan keperawatan pada pasien pre, intra dan post op 

SC (Sectio Caesarea) dengan indikasi letak lintang .  

2. Tujuan Khusus 

a. Melakukan pengkajian pada pasien pre dan op SC (Sectio Caesarea) 

dengan indikasi letak lintang.  

b. Menegakkan diagnosa keperawatan pada pasien pre, intra dan post op 

SC (Sectio Caesarea) dengan indikasi letak lintang.  

c. Merumuskan intervensi perawatan pada pasien pre, intra dan post op 

SC (Sectio Caesarea) dengan indikasi letak lintang.  

d. Melaksanakan implementasi pada pasien pre, intra dan post op SC 

(Sectio Caesarea) dengan indikasi letak lintang.  

e. Melakukan evaluasi pada pasien pre, intra dan post op SC (Sectio 

Caesarea) dengan indikasi letak lintang.  

 

D. Manfaat Penulisan  

Manfaat penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah:  

1. Bagi mahasiswa, hasil karya tulis dapat digunakan sebagai pengalaman 

yang nyata tentang asuhan keperawatan dengan pasien operasi SC (Sectio 

Caesarea) dengan indikasi letak lintang .  
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2. Bagi Institusi Pendidikan Kesehatan, sebagai bahan ilmiah dan sumber 

informasi bagi institusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada 

masa yang akan datang. 

3. Bagi Rumah Sakit, hasil karya tulis diharapkan menjadi informasi dalam 

saran dan evaluasi untuk peningkatan mutu pelayanan yang lebih kepada 

pasien rumah sakit yang akan datang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




