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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar belakang 

Salah satu komplikasi persalinan yang mempunyai tingkat kematian 

maternal dan perinatal yang tinggi adalah preeklamsi dan eklamsi. Menurut 

Depkes RI (2007), di Indonesia penyebab utama kematian ibu di samping 

perdarahan (45%) dan infeksi (15%), merupakan preeklamsi atau eklamsi 

dengan angka kejadiannya sebesar (13%). Resiko relative terjadinya bayi 

lahir mati pada ibu dengan preeklamsi adalah 5,65 kali lebih besar 

dibandingkan dengan ibu tanpa preeklamsi. Di banding negara maju dan 

negara asia lainnya, Indonesia termasuk yang tinggi angka kematian 

perinatalnya. 

Mengingat hal tersebut diatas maka preeklamsi dan eklamsi masih yang 

menyebabkan angka kematian ibu dan janin tinggi sehingga salah satu 

kebijakan nasional untuk meminimalkan angka kematian ibu dan bayinya 

adalah dengan terus meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas 

dengan terdapatnya staf kesehatan yang ahli dalam menangani persalinan 

serta mengetahui berbagai indikasi kehamilan yang dapat mengancam nyawa 

ibu dan bayinya. salah satu cara alternative dalam menangani preeklamsi 

yaitu dengan tindakan operatif sectio caesaria. 

Angka kejadian sectio caesarea di Indonesia menurut data survey 

nasional pada tahun 2009 adalah 921.000 dari 4.039.000 persalinan atau 

sekitar 22.8% dari seluruh persalinan dan angka kejadian sectio caesarea di 

Provinsi Jateng pada tahun 2009 berjumlah 3.401 operasi dari 170.000 

persalinan atau sekitar 20% dari seluruh persalinan. (Dinkes Provinsi Jateng, 
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2009) sedangkan angka persalinan sectio caesarea di RSUD Dr. Moewardi 

dari tanggal 1 Januari-21 Oktober 2012 sebanyak 1333 persalinan dan dengan 

indikasi preeklamsi dan eklamsi sebanyak 156 persalinan. Melihat fenomena 

tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul karya tulis ilmiah 

tentang  “Asuhan keperawatan pada Ny. S dengan sectio caesarea dengan 

indikasi preeklamsi berat di kamar operasi instalasi gawat darurat 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) indikasi preeklamsi berat di 

kamar operasi instalasi gawat darurat RSUD Dr. Moewardi  Surakarta”.  

 

C. Tujuan Penulisan  

1. Tujuan Umum:  

Mahasiswa dapat memahami asuhan keperawatan pada pasien pre, 

intra dan post op SC (Sectio Caesarea) dengan indikasi preeklamsi berat 

.  

2. Tujuan Khusus  

a. Melakukan pengkajian pada pasien pre, intra dan op SC (Sectio 

Caesarea) dengan indikasi preeklamsi berat.  

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

op SC (Sectio Caesarea) dengan indikasi preeklamsi berat. 

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

op SC (Sectio Caesarea) dengan indikasi preeklamsi berat. 
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d. Melaksanakan implementasi pada pasien pre, intra dan post op SC 

(Sectio Caesarea) dengan indikasi preeklamsi berat. 

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

Caesarea) dengan indikasi preeklamsi berat. 

 

D. Manfaat Penulisan 

Manfaat penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah:  

a. Bagi Rumah Sakit 

Hasil karya tulis diharapkan menjadi informasi serta sebagai bahan 

tambahan untuk meningkatkan asuhan keperawatan sectio caesarea 

dengan preeklamsi 

b. Bagi klien dan keluarga  

Dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan mampu memahami 

tentang SC (Sectio Caesarea) dengan indikasi preeklamsi serta 

penatalaksanaan yang bisa dilakukan keluarga.  

c. Bagi Institusi Pendidikan Kesehatan 

Hasil karya tulis ini dapat digunakan sebagai sumber untuk 

pengembangan khasanah ilmu pengetahuan dan mutu pendidikan di massa 

depan. 

d. Bagi penulis sendiri 

Hasil karya tulis dapat digunakan sebagai pengalaman yang nyata 

tentang asuhan keperawatan dengan pasien operasi SC (Sectio Caesarea) 

dengan indikasi preeklamsi.  

 

 


