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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Komponen demografi merupakan pencerminan dari struktur penduduk 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan kesehatan dan 

sangat terkait dengan penyebab kemiskinan. Komponen antara lain fertilitas 

(kelahiran), mortalitas (kematian) dan morbiditas pada wanita hamil dan 

bersalin adalah masalah besar bagi Negara – Negara berkembang. Tinggi 

rendahnya mortalitas juga mempengaruhi jumlah peduduk serta menjadi tolak 

ukur tingkat kesadaran kesehatan masyarakat dan standar kehidupan suatu 

kelompok masyarakat. Masalah kesehatan dan mortalitas sangat erat 

hubungannya dengan Angka Kematian Ibu (AKB). 

Sectio Caesaria adalah suatu pembedahan guna melahirkan anak lewat 

insisi pada dinding abdomen dan uterus. Pembedahan caesaria profesional 

yang pertama dilakukan di Amerika Serikat tahun 1827. Sebelum tahun 1800 

sectio caesaria jarang dikerjakan dan biasanya fatal. Angka mortalitasnya 52 

persen yang terutama disebabkan oleh infeksi dan perdarahan (Oxorn&Forte, 

2003). 

AKI dan AKB di Indonesia merupakan angka tertnggi di bandingkan 

dengan Negara – Negara ASEAN lain. Berbagai faktor yang terkait dengan 

resiko terjadinya komplikasi yang berhubungan dengan kehamilan dan cara 
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pencegahannya telah diketahui, namun demikian jumlah kematian ibu dan 

bayi masih tetap tinggi (DEPKES RI, 2005). 

Berdasakan profil kesehatan Indonesia 2006, AKI di Indonesia adalah 

307 per 100000 kelahiran hidup pada 2002, sedangkan AKB di Indonesia 

sebesar 35 per 1000 kelahiran hidup. Penyebab langsung maternal yang 

paling umum di Indonesia adalah pendarahan 28%, KPD 24%, infeksi 11%. 

Penyebab kematian bayi yaitu 38,94%, afiksia 27,97%. Hal ini menunjukkan 

bahwa 66,91% kematian perinatal dipengaruhi oleh kondisi ibu saat 

melahirkan. 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), standar rata – rata operasi caesar 

disebuah negara adalah sekitar 5 – 15% di Indonesia,  presentasi sectio caesar 

sekitar 5% di rumah sakit pemerintah rata – rata 11%, sementara di rumah 

sakit swasta bisa lebih dari 30%. Kecenderungan peningkatan jumlah pasien 

yang menjalani operasi caesar di rumah sakit swasta ini sempat 

mengkhawatirkan para dokter yang patuh pada kode etik kedokteran. Bukan 

saja di Indonesia, tapi juga di Amerika. 

Usai menjalani proses melahirkan lewat jalur ini, sebagai  langkah 

tepat dalam proses penyembuhan. Perawatan setelah operasi caesar sangat 

diperlukan untuk mengembalikan kondisi kebugaran tubuh seperti sedia kala. 

Pada hari pertama setelah operasi, ibu biasanya wajib menjalani program 

rawat inap. Apabila diperlukan pihak medis akan memberikan beberapa jenis 

obat yang berdosis rendah (yang tidak menimbulkan efek samping 

berkelanjutan) sebagai salah satu media terapi. Selain itu pihak dokter pada 
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umumnya baru akan mengizinkan yang bersangkutan untuk mengkonsumsi 

makan-makanan yang sifatnya berat atau padat setelah 24 jam pasca operasi. 

Bahkan ada beberapa kasus di mana pasien harus menunda waktu makannya 

hingga usus mampu berfungsi dengan normal kembali, biasanya ditandai 

dengan keluarnya gas lewat saluran pembuangan (buang angin atau kentut). 

Masa nifas dan menyusui merupakan bagian dari masa-masa setelah 

melahirkan yang krusial. Disatu sisi ibu masih lemah, rentan dan belum pulih 

setelah proses melahirkan tapi disisi lain diharuskan untuk menyusui bayi 

yang masih dalam keadaan lemah dan rentan. Oleh karena itu seorang ibu 

pada masa nifas mempunyai kebutuhan dasar yang khusus agar dapat 

melewati masa nifas dengan aman dan juga merupakan syarat untuk 

mencukupi kebutuhan bayi secara optimal. Adapun kebutuhan khusus pada 

masa nifas tersebut antara lain nutrisi dan cairan, ambulasi yang benar, 

eliminasi zat-zat sisa metabolisme dan persalinan, kebersihan diri dan 

perineum, istirahat yang cukup, latihan untuk pemulihan dan lain-lain. 

Kondisi ini jelas harus diperhatikan dengan cermat dan tepat. 

Berdasarkan data yang ada direkam medik Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Suarakarta kejadian parsalinan sectio caesaria pada bulan 

Januari – Desember 2012 adalah 985 pasien, pada tahun 2012 terdapat jumlah 

persalinan sectio caesaria atas indikasi ketuban pecah dini dengan jumlah 

297 pasien, dan tahun 2012 terdapat persalinan sectio caesaria atas indikasi 

gemeli dan ketuban pecah dini dengan jumlah 58 pasien serta pada bulan 

Januari – April 2013 sebanyak 9 pasien. 
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Untuk mengurangi AKI dan AKB maka diperlukan suatu 

penatalaksanaan pelayanan kesehatan yang baik selama kehamilan dan pada 

saat persalinan. Kehamilan dan persalinan memang suatu proses yang 

fisiologis, namun keadaan patologis atau komplikasi dapat saja muncul pada 

saat kehamilan sampai pada saat persalinan (Prawirohardjo, 2007). 

Bila ketuban pecah dini terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu 

disebut pada kehamilan prematur. Dalam keadaan normal 8 – 10% 

perempuan hamil aterm akan mengalami ketuban pecah dini, ketuban pacah 

dini prematur terjadi pada 1% kehamilan (Prawirohardjo, 2008). 

Dengan alasan tersebut, peulis tertarik untuk membuat karya tulis 

ilmiah dengan judul “Asuhan Keperawatan pada Ny. I dengan Sectio 

Caesaria atas indikasi Gemeli dan Ketuban Pecah Dini Di Ruang An Nisa 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Bagaimana penatalaksanaan asuhan keperawatan pada Ny.I Post 

Sectio Caesaria atas indikasi Gemeli dan Ketuban Pecah Dini (KPD) di 

Ruang An Nisa Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

 Tujuan penulisan ini adalah mahasiswa sebagai calon perawat 

dapat memberikan dan menerapkan asuhan keperawatan pada Ny. I 
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dengan post sectio caesaria atas indikasi gemeli dan ketuban pecah dini 

dengan menggunakan manajemen keperawatan sesuai dengan diagnosa 

yang muncul. 

2. Tujuan Khusus 

 Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan post 

sectio caesaria atas indikasi gemeli dan ketuban pecah dini yang 

meliputi: 

a. Pengkajian pada pasien post sectio caesaria atas indikasi gemeli dan 

ketuban pecah dini. 

b. Membuat analisa data pada pasien post sectio caesaria atas indikasi 

gemeli dan ketuban pecah dini. 

c. Menegakkan diagnosa keperawatan pada post sectio caesaria atas 

indikasi gemeli dan ketuban pecah dini. 

d. Membuat rencana tindakan pada post sectio caesaria atas indikasi 

gemeli dan ketuban pecah dini. 

e. Melaksanakan tindakan pada post sectio caesaria atas indikasi 

gemeli dan ketuban pecah dini. 

f. Membuat evaluasi pada post sectio caesaria atas indikasi gemeli dan 

ketuban pecah dini. 
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D. Manfaat 

1. Manfaat Bagi Penulis 

 Untuk menambah pemahaman penelitian dan memberikan 

pengalaman yang nyata tentang pengkajian asuhan keperawatan pada 

pasien post sectio caesaria atas indikasi gemeli dan ketuban pecah dini. 

2. Manfaat Bagi Pasien dan Keluarga Pasien 

 Pasien dan keluarga pasien dapat mengetahui tentang cara 

perawatan pada pasien post sectio caesaria atas indikasi gemeli dan 

ketuban pecah dini. 

3. Manfaat Bagi Institusi 

 Dapat di gunakan sebagai informasi bagi institusi pendidikan 

dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di masa yang 

akan datang. 

4. Manfaat Bagi Pembaca 

 Untuk memberikan pengetahuan yang nantinya di manfaatkan 

sebagai informasi literatur guna penunjang penelitian. 


