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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator penting dalam 

menentukan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu prioritas utama dalam 

pembangunan sektor kesehatan sebagaimana tercantum dalam Propenas serta 

strategi Making Pregnancy Safer (MPS) atau kehamilan yang aman sebagai 

kelanjutan dari program Safe Motherhood dengan tujuan untuk mempercepat 

penurunan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi baru lahir (MDG’s, 

2010), dalam pernyataan yang diterbitkan di situs resmi WHO di jelaskan 

bahwa untuk mencapai target Millennium Development Goal’s, penurunan 

angka kematian ibu dari tahun 1990 sampai dengan 2015 seharusnya 

mencapai 5,5 persen pertahun (Antaranews, 2007). 

Perdarahan bertanggung jawab atas 28 persen kematian ibu, salah satu 

penyebab kematian ibu sebagian besar kasus perdarahan dalam masa nifas 

yang terjadi karena retensio plasenta, sehingga perlu dilakukan upaya 

penanganan yang baik dan benar yang dapat di wujudkan dengan upaya 

peningkatan keterampilan tenaga kesehatan khususnya dalam pertolongan 

persalinan, peningkatan manajemen Pelayanan Obstetric Neonatal Emergensi 

Dasar dan Pelayanan Obstetric Neonatal Emergensi Komprehensif, keter-

sediaan dan keterjangkauan fasilitas kesehatan yang merupakan prioritas 

dalam pembangunan sektor kesehatan guna pencapaian target MDG’s 

tersebut. 
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Rentensio plasenta dapat menyebabkan perdarahan, yang merupakan 

penyebab kematian nomor satu (40% - 60%) kematian ibu melahirkan di 

Indonesia. Berdasarkan data kematian ibu yang disebabkan oleh perdarahan 

pasca persalinan di Indonesia adalah sebesar 43%. Menurut WHO dilaporkan 

bahwa 15-20% kematian ibu karena retensio plasenta dan insidennya adalah 

0,8-1,2% untuk setiap kelahiran. Dibandingkan dengan resiko-resiko lain dari 

ibu bersalin, perdarahan post partum dimana retensio plasenta salah satu 

penyebabnya dapat mengancam jiwa dimana ibu dengan perdarahan yang 

hebat akan cepat meninggal jika tidak mendapat perawatan medis yang tepat 

(Path, 2002). 

Menurut hasil survey di RS PKU Muhammadiyah Surakarta pada 

tahun 2012 lalu kasus Retensio Plasenta ini di perkirakan terjadi hingga 4:10 

dari sekian banyak persalinan normal atau post partum spontan. Dan hingga 

akhir April 2013, saat ini telah terdapat 12 kasus ibu post partum spontan 

disertai retensio plasenta maupun retensio sisa plasenta. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis termotifasi untuk membuat 

Karya Tulis Ilmiah dengan judul “Asuhan Keperawatan Pada Ny. D dengan 

Post Partum Spontan Disertai Retensio Plasenta di Ruang Annisa RS 

PKU Muhammadiyah Surakarta.” 
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2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat dikemukakan rumusan masalah 

Bagaimana Melakukan Asuhan Keperawatan Pada Ny. D dengan Post Partum 

Spontan Disertai Retensio Plasenta Di Ruang An-nisa RS PKU Muhammadiyah 

Surakarta. 

 

3. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Melakukan asuhan keperawatan pada pasien post partum spontan 

disertai retensio plasenta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui landasan teori post partum normal dan retensio plasenta. 

b. Mencari diagnosa yang muncul setelah post manual plasenta. 

c. Melakukan tindakan keperawatan yang tepat pada pasien post partum 

spontan disertai retensio plasenta. 

 

4. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan informasi dalam bidang perawatan maternitas tentang 

asuhan keperawatan pada pasien post partum spontan disertai retensio 

plasenta. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi struktur rumah sakit 

Sebagai bahan masukan dan evaluasi yang diperlukan dalam 

pelaksanaan praktek pelayanan keperawatan khususnya pada pasien 

post partum spontan disertai retensio plasenta. 

b. Bagi institusi pendidikan 

Sebagai bahan masukan dalam kegiatan proses belajar mengajar 

tentang asuhan keperawatan  post partum spontan disertai retensio 

plasenta yang dapat digunakan acuan bagi praktek mahasiswa 

keperawatan. 

c. Bagi Penulis 

Sebagai sarana dan alat dalam memperoleh pengetahuan dan 

pengalaman khususnya di bidang maternitas pada pasien post partum 

spontan disertai retensio plasenta. 

 

 


