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BAB I 

PEDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih relatif lebih tinggi jika  

dibandingkan dengan Negara anggota ASEAN. Berbagai faktor yang terkait 

dengan risiko terjadinya komplikasi yang berhubungan dengan kehamilan dan 

cara pencegahannya telah diketahui, namun demikian jumlah kematian masih 

tetap tinggi (DEPKES RI, 2005). 

Menurut data dari survey Demografi dan kesehatan Indonesia tahun 

2002-2003 angka kematian ibu (AKI) di Indonesia yaitu 307 per 100.000 

kelahiran hidup (profil Kesehatan Indonesia, 2003). Risiko kematian ibu 

karena melahirkan di Indonesia adalah 1 dari 65 persalinan dibandingkan 

dengan Thailand yaitu 1 dari 100 persalinan. Penyebab utama kematian ibu 

adalah perdarahan, infeksi, dan eklamsia. Perdarahan antepartum atau 

perdarahan yang terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu lebih berbahaya 

dibandingkan dengan perdarahan yang terjadi sebelum usia kehamilan 20 

minggu karena dapat menyebabkan terjadinya perdarahan sebelum dan 

sesudah persalinan,keracunan kehamilan, kerusakan organ, infeksi, syok post 

operasi dan kematian pada ibu, sedangkan pada janin dapat menyebabkan 

kematian. Angka  Kematian Ibu (AKI) di Jawa Tengah selama tahun 2012 

ternyata cukup tinggi, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Jawa Tengah 

angka kematian ibu (AKI) di wilayah tersebut mencapai 675 kasus dan 
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cenderung meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sugihantono, 

2012). 

Berdasarkan data pasien rawat inap menurut golongan sakit di 

Indonesia pada tahun 2004 jumlah perdarahan antepartum sebanyak 1.925 % 

dari seluruh kasus persalinan yang berjumlah 261.050. Dari data pasien rawat 

jalan didapatkan 924 % pasien perdarahan antepartum dari seluruh pasien 

rawat jalan dengan kasus persalinan dan masalah obstetric lainnya yang 

berjumlah 77.549. 

Menurut (Hamilton, 1995), berdasarkan sumber terjadinya perdarahan 

antepartum bersumber dari plasenta, yaitu plasenta previa, solusio plasenta, 

plasenta sirkum vallata, abruption plasenta yang bersumber pada kelainan 

janin vasa praevia, dan yang bersumber pada kelainan maternal, hemoroid, 

rupture uteri, inveksi vagina, kelainan koagulasi. Perdarahan dalam kehamilan 

haruslah selalu dianggap sebagai kelainan yang berbahayadan harus segera 

mendapatkan pertolongan. Pada perdarahan antepartum, janin masih mungkin 

hidup diluar kandungan dan dampak psikologis yang ditimbulkan lebih besar. 

Bila persalinan belum dapat dinilai oleh karena usia kehamilan <36minggu 

dan berat <2500 gram dapat ditunda sampai janin dapat hidup diluar 

kandungan dengan lebih baik. Ini akan mengurangi angka kematian neonates 

akibat premature dan sebaliknya bila kehamilan cukup waktu dan berat >2500 

gram segera ditangani aktif.  

Memilih cara persalinan yang terbaik tergantung derajat plasenta 

previa, paritas, dan banyaknya perdarahan, yang terbaik adalah sectio 



3 
 

 
 

caesaria. Sectio aman karena jauh mengurangi perlukaan serviks/segmen 

bawah rahim dan secepatnya dapat mengangkat sember perdarahan. Risiko 

pervaginam begitu besar pada janin oleh karena terjadi penekanan pada 

plasenta dan berkurangnya sirkulasi darah uterus dan plasenta sehingga janin 

anoksia dan mati. 

Pada kasus plasenta previa jika tidak segera ditangani akan 

menimbulkan masalah yang lebih fatal, yaitu plolaps plasenta, plasenta 

melekat, robekan-robekan jalan lahir, perdarahan post partum, infeksi karena 

perdarahan yang banyak, bayi lahir premature atau mati. 

Dari ulasan – ulasan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat 

maslah keperawatan pada pasien perdarahan antepartum: plasenta previa 

menjadi karya tulis ilmiah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dikemukakan rumusan 

masalah: 

“Bagaimana melakukan asuhan keperawatan pada Ny.S dengan Perdarahan 

Antepartum : Plasenta Previa diruang An-Nisa Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Surakarta” 

 

C. Tujuan 

Tujuan dari karya tulis ini adalah: 

1. Tujuan Umum 
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Mahasiswa mengetahui penerapan asuhan keperawatan pada Ny.S 

dengan Perdarahan Antepartum : Plasenta Previa diruang An-Nisa Rumah 

Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Melakukan Pengkajian pada Ny.S denganPerdarahan Antepartum : 

plasenta previa. 

b. Menegakkan diagnose keperawatan pada Ny.S dengan perdarahan 

Antepartum : plasenta previa. 

c. Menyusun intervensi keperawatan pada Ny.S dengan perdarahan 

antepartum : plasenta previa. 

d. Melaksanakan implementasi keperawatan pada Ny.S dengan 

perdarahan antepartum : plasenta previa. 

 

D. Manfaata 

1. Bagi Penulis 

Dapat menerapkan manajemen keperawatan kepada pasien yang 

membutuhkan pelayanan sesuai dengan ilmu yang didapat. 

2. Bagi Rumah Sakit 

Dapat menambah pengetahuan bagi perawat dan dapat 

meningkatkan mutu dan kualitas dalam melakukan asuhan keperawatan. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai bahan wacana diperpustakaan dan referensi awal 

penelitian selanjutnya. 
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4. Pembaca 

Untuk memberikan pengetahuan yang nantinya diharapkan 

bermanfaat bagi pembaca. 

 


