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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pada umumnya kehamilan berkembang dengan normal dan 

menghasilkan kelahiran bayi cukup bulan melalui jalan lahir namun kadang – 

kadang tidak sesuai yang di harapkan. sulit diketahui sebelumnya bahwa 

kehamilan akan menjadi masalah. Setiap wanita hamil bisa saja menghadapi 

resiko komplikasi yang bisa mengancam jiwanya. Frekuensi terjadinya 

preeklampsia  di Indonesia di laporkan sekitar 3 – 10%, dimana frekuensi 

untuk tiap Negara berbeda -  beda, karena banyaknya faktor yang 

mempengaruhinya; Primigravida, keadaan social ekonomi dan perbedaan 

dalam menentukan kriteria dalam penentuan diagnosis. Pada primigravida 

frekuensi preeklampsia lebih tinggi bila di bandingkan dengan multigravida, 

terutama primigravida muda (Sarwono, 2002). 

Profil penyakit preeklampsia  ini bervariasi di Indonesia, yang 

kemungkinan di pengaruhi oleh berbagai faktor berbeda di setiap daerah. Pre 

eklampsia terjadi pada tingkat pendidikan ibu yang masih rendah, usia ibu 

dengan usia lebih dari 35 tahun dan pada usia kehamilan trimester III 

(Rambulangi, J, 2003). 

Pada tahun 1998 – 2006 di laporkan frekuensi pre eklampsia dan 

eklampsia di 12 RS pendidikan Indonesia sekitar 3,4 - 8,5%, dimana 5,3% 

menyebabkan kematian perinatal (Ridwanamirudin, 2007). 
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Preeklampsia merupakan suatu kondisi spesifik kehamilan dimana 

hipertensi terjadi setelah minggu ke-20 pada wanita yang sebelumnya 

memiliki tekanan darah normal. Pre eklampsia merupakan penyakit 

vasospastik, yang melibatkan banyak sisitem dan di tandai oleh 

hemokonsentrasi, hipertensi dan proteinuria (Bobak, 2005). 

Pre-eklampsia adalah keadaan dimana hipertensi disertai dengan 

proteinuria, edema, atau kedua-duanya yang terjadi akibat kehamilan setelah 

minggu ke-20 atau kadang-kadang timbul lebih awal bila terdapat perubahan 

hidatidiformis yang luas pada vili dan korialis (Mitayani, 2009). 

Pre-eklampsia Ringan adalah timbulnya hipertensi di sertai proteinuria 

dan atau edema pada umur ke hamilan 20 minggu atau lebih atau pada masa 

nifas. gejala ini dapat timbul sebelum umur kehamilan 20 minggu pada 

penyakit trofoblas (Nugroho,T, 2012). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tergugah untuk 

melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan Post Partum sectio 

caesarea hari ke-1 atas indikasi Pre-eklampsia ringan. 

 

B. RUMUSAN  MASALAH 

Dengan perawatan yang optimal penulis berharap dapat melakukan 

perawatan terhadap klien dengan post op Sectio Caesarea di RSUD 

Banyudono. Dengan pokok permasalahan Bagaimana pelaksanaan Asuhan 

Keperawatan pada klien Ny.B  dengan Post Operasi SC indikasi Preeklampsia 

ringan (PER) di ruang Anyelir di RSUD Banyudono 

 



3 
 

C. TUJUAN LAPORAN KASUS 

1. Tujuan umum 

Penulis mampu melakukan asuhan keperawatan pada klien dengan 

masalah post op sectio caesarea indikasi pre eklampsia ringan di RSUD 

Banyudono. 

2. Tujuan khusus. 

Setelah melakukan penyusunan KTI ini penulis berharap mampu : 

a. Melakukan pengkajian pada klien dengan masalah post op sc indikasi 

pre eklampsia ringan.  

b. Menegakan diagnosa pada klien dengan masalah post op sc indikasi 

pre eklampsia ringan. 

c. Menyusun rencana tindakan keperawatan. 

d. Melakukan implementasi keparawatan. 

e. Mengevaluasi tindakakn keperawatan. 

 

D. MANFAAT LAPORAN KASUS 

Manfaaat yang dapat diperoleh dari Karya Tulis Ilmiah ini adalah : 

1. Bagi ilmu keperawatan. 

Sebagai tambahan wacana dalam pemberian Asuhan Keperawatan 

terhadap klien dengan masalah Post-Op Sectio Caesarea. 

2. Bagi penulis 

Menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang kesehatan 

khususnya tentang proses persalinan dengan cara operatip melalui Sectio 

Caesarea, serta mengasah kemampuan menulis yang sangat di perlukan di 
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  masa yang akan datang. 

3.  Bagi Pasien dan Keluarga 

      Memberikan manfaat ilmu dan pengetahuan bagi pasien untuk menjaga 

      meningkatkan kesehatan, memberikan informasi dan pengetahuan 

      bagi keluarga. 

 4.  Bagi Rumah Sakit. 

  Memberikan manfaat di RSUD Banyudono untuk meningkatkan mutu 

 dan kualitas tindakan medis keperawatan. 

 


