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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sectio caesaria telah menjadi kebudayaan manusia sejak zaman kuno. 

Dan banyak cerita dari barat dan non-barat yang mengisahkan tentang seksio 

sesarea dengan ibu dan bayinya yang selamat. Sampai pada zaman sekarang 

kejadian operasi seksio sesarea juga banyak dilakukan di negara-negara maju. 

(Imam, 2009)  Di Negara maju operasi sectio caesaria mencapai angka 1,5-7% 

dari semua persalinan,adapun indikasi dilakukannya operasi sectio caesaria pada 

ibu adalah panggul sempit, kegagalan melahirkan secara normal karena kurang 

adekuatnya stimulasi, tumor-tumor jalan lahir yang memyebabkan obstruksi, 

stenosis serviks, plasenta previa, disproporsi sefalopelvik, rupture uteri 

membakat. Solutio plasenta juga merupakan salah satu indikasi dilakukannya 

bedah sesar yang apabila tidak segera ditangani maka akan mengakibatkan syok 

pada ibu dan perdarahan serta kematian janin.  

Namun meskipun demikian operasi sectio caesaria bukan tanpa adanya 

resiko, komplikasinyapun juga ada yaitu antara lain perdarahan postpartum, 

atonia uteri, gangguan pembekuan darah dan gagal ginjal akut. (Ida, 2004) 
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Melihat latar belakang yang seringnya dianggap sebagai factor resiko 

diyakini bahwa insidensi solusio plasenta semakin menurun dengan semakin 

baiknya perawatan antenatal sejalan dengan semakin menurunnya jumlah ibu 

hamil usia dan paritas tinggi dan membaiknya kesadaran masyarakat berperilaku 

lebih higienis. Transportasi yang lebih mudah memberikan peluang kepada 

pasien cepat sampai ke tujuan sehingga keterlambatan dapat dihindari dan solutio 

plasenta tidak sampai pada kondisi berat dan mematikan bagi janin. Dalam 

kepustakaan dilaporkan insidensi solusio plasenta 1 dalam 155 sampai 1 dalam 

225 persalinan (yang berarti <0,5%) di Negara-negara eropa yang tidak sampai 

mematikan janin. Namun, insidensi solusio plasenta diyakini masih lebih tinggi 

di tanah air daripada dinegara maju lainnya. (Sarwono, 2009) 

Walau demikian perawat maupun bidan harus mampu melakukan asuhan 

keperawatan pada pasien post secsio caesarea, mulai dari melakukan pengkajian 

hingga mengevaluasi intervensi yang telah di implementasikan dengan baik. 

Atas dasar uraian diatas maka penulis mengambil judul laporan ini 

“Asuhan Keperawatan pada pasien post sectio caesaria indikasi solutio 

plasenta di bangsal Annisa RS PKU Muhammadiyah Surakarta” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas dapat di kemukakan rumusan masalah 

bagaimana melakukan asuhan keperawatan pada Ny.S post seksio sesarea 

indikasi solutio plasenta di bangsal Annisa RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 
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C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Melakukan asuhan keperawatan pada pasien post sectio caesaria indikasi 

Solutio plasenta 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui teori sectio caesaria 

b. Mengetahui teori solutio plasenta 

c. Mencari diagnose keperawatan yang muncul setelah tindakan operasi 

d. Melakukan tindakan yang tepat pada pasien post sectio caesaria indikasi 

solutio plasenta 

e. Mengevaluasi hasil yang dilakukan. 

 

D. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dan memberikan informasi di bidang keperawatan maternitas tentang asuhan 

keperawatan pada pasien post sectio caesaria indikasi solutio plasenta 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi institusi Rumah Sakit 

Sebagai bahan masukan dan evaluasi yang diperlukan dalam pelayanan 

praktik pelayanan keperawatan khususnya pada pasien post sectio caesaria 

indikasi solutio plasenta. 



4 
 

 
 

b. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar 

tentang asuhan keperawatan pada pasien post sectio caesaria indikasi 

solutio plasenta dapat dijadikan acuan bagi praktik keperawatan maternitas. 

c. Bagi Penulis 

Sebagai saranan dan alat dalam memperoleh pengetahuan dan 

pengalaman khususnya dibidang maternitas pada pasien post sectio 

caesaria indikasi solusio plasenta. 


