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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu perhatian dari 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), khususnya di negara Asean karena 

angka kematian ibu dan anak  yang masih tinggi dibandingkan dengan negara 

berkembang lainnya. Menurut survey demografi dan kesehatan di Indonesia 

angka kematian ibu adalah 390 per 100.000 kelahiran hidup dan kematian 

perinatal adalah 40 per 1000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan 

negara Asia Tenggara lainnya, maka angka kematian ibu di Indonesia adalah 

15 kali angka kematian di Malaysia, 10 kali lebih tinggi dari Thailand atau 5 

kali lebih tinggi dari pada Filipina (Wiknjosastro, 2006).  

Untuk menekan tingginya angka kematian pada ibu dan janin saat 

proses persalinan dilakukan berbagai upaya, salah satu cara yang bisa 

dilakukan adalah persalinan dengan tindakan operasi yaitu sectio caesarea. 

Sectio caeseria adalah cara persalinan melalui pembedahan di perut dan 

didinding uterus. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya jika ibu dan janinnya 

dalam keadaan terancam dan hanya dapat diselamatkan melalui operasi. 

Namun tidak semua kunjungan darurat merupakan krisis yang mengancam 

jiwa.  

Tiga puluh tahun yang lalu 1 dari 12 persalinan diakhiri dengan 

sectio caesarea, sekarang perbandingannya adalah 1 dari 3 persalinan. Di 
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Indonesia terjadi peningkatan sectio caeseria dibandingkan dengan seluruh 

persalinan, dimana tahun 2000 sebesar 47,22%, tahun 2001 sebesar 45,19%, 

tahun 2002 sebesar 47,13%, tahun 2003 sebesar 46,87%, tahun 2004 sebesar 

53,22%, tahun 2005 sebesar 51,59% dan tahun 2006 sebesar 53,68% 

(Himatusujanah, 2008).  

Kedaruratan ginekologi dan obstetri dapat timbul mendadak dan 

tidak diduga. Dikhawatirkan perdarahan pervaginam, nyeri pelvis maupun 

ketuban pecah dini memerlukan pertolongan medis segera. Ketuban pecah 

dini (KPD) adalah keadaan pecahnya selaput ketuban sebelum persalinan. 

Bila Ketuban pecah dini terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu disebut 

ketuban pecah dini pada kehamilan premature dan terjadi pada 1% kehamilan. 

Dalam keadaan normal 8-10% perempuan hamil aterm akan mengalami 

ketuban pecah dini (Prawirohardjo, 2008). 

Berdasarkan data dari catatan rekam medis ruang operasi mayor 

IGD RSUD Dr Moewardi Surakarta pada tanggal 1 Januari 2012–21 Oktober 

2012 jumlah pasien dengan persalinan sectio caeseria sebanyak 1333 pasien, 

dimana sectio caesarea dengan indikasi KPD sebanyak 242 pasien, 

preeklamsi sebanyak 213 pasien, kelainan letak janin sebanyak 192 pasien 

dan kasus lain-lain sebanyak 686 pasien. 

Dengan fenomena tersebut diatas, penulis menarik untuk 

mengangkat judul Karya Tulis Ilmiah “Asuhan Keperawatan pada Ny. S 

dengan Sectio Caeseria dengan Indikasi Ketuban Pecah Dini di Ruang 

Operasi Mayor IGD RSUD Dr Moewardi Surakarta. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Dari permasalahan yang ada, penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut :  Bagaimana memberikan asuhan keperawatan pada pasien pre, intra 

dan post operasi sectio caesarea indikasi ketuban pecah dini di ruang operasi 

mayor IGD RSUD Dr Moewardi Surakarta. 

 

C. TUJUAN PENULISAN 

Dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah penulis mempunyai tujuan 

khusus dan tujuan umum : 

1. Tujuan Umum 

Mahasiswa dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman 

tentang asuhan keperawatan pada pasien pre, intra dan post operasi sectio 

caesarea indikasi ketuban pecah dini. 

2. Tujuan Khusus 

a. Melakukan pengkajian pada pasien pre, intra dan post operasi sectio 

caesarea indikasi ketuban pecah dini . 

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

sectio caesarea indikasi ketuban pecah dini.  

c. Merumuskan rencana keperawatan pada pasien pre, intra dan post operasi 

sectio caesarea indikasi ketuban pecah dini.  

d. Melaksanakan implementasi pada pasien pre, intra dan post operasi sectio 

caesarea indikasi ketuban pecah dini.  
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e. Melakukan evaluasi pada pasien pre, intra dan post operasi sectio caesarea 

indikasi ketuban pecah dini.  

 

D. MANFAAT PENULISAN 

Manfaat penulisan Karya Tulis Ilmiah sebagai berikut : 

1. Bagi pasien dan keluarga 

Hasil laporan ini dapat membantu pasien dan keluarga dalam 

memahami tentang operasi sectio casarea serta penatalaksanaanya yang 

bisa dilakukan. 

2. Bagi Institusi Pendidikan Kesehatan 

Mengembangkan kemampuan dan sebagai cara untuk 

mengevaluasi  materi yang telah diberikan kepada mahasiswa. 

3. Bagi RSUD Dr Moewardi Surakarta 

Hasil laporan yang dilakukan dapat di jadikan sebagai masukkan 

untuk perawat dalam mengaplikasikan keperawatan yang telah dijalankan.  

 


