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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Masa nifas atau post partum adalah masa setelah persalinan selesai 

sampai 6 minggu atau 42 hari. Setelah masa nifas, organ reproduksi secara 

berlahan akan mengalami perubahan seperti sebelum hamil. Selama masa nifas 

perlu mendapat perhatian lebih dikarenakan angka kematian ibu 60% terjadi 

pada masa nifas. Dalam angka kematian ibu (AKI) adalah penyebab banyaknya 

wanita meninggal dari suatu penyebab kurangnya perhatian pada wanita post 

partum (Maritalia,2012).  

Di Negara berkembang seperti indonesia, masa nifas merupakan masa 

yang kritis bagi ibu yang sehabis melahirkan. Dirpekirakan bahwa 60% 

kematian ibu terjadi setelah persalinan dan 50% diantaranya terjadi dalam selang 

waktu 24 jam pertama (Prawirardjo,2006). Tingginya kematian ibu nifas 

merupakan masalah yang komlpeks yang sulit diatasi. AKI merupakan sebagai 

pengukuran untuk menilai keadaan pelayanan obstretri disuatu negara. Bila AKI 

masih tinggi berarti pelayanan obstretri masih buruk, sehingga memerlukan 

perbaikan. Dari laporan WHO di Indonesia merupakan salah satu angka 

kematian ibu tergolong tinggi yaitu 420 per 100.000 kelahiran hidup, bila 

dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.  

Sementara menurut Depkes tahun 2009, mengalami penurunan menjadi 

226 per 100.000 kelahiran hidup. Dari data tersebut didapatkan penurunan angka 
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kematian ibu di Indonesia tahuentara penyebab kematian ibu post partum di 

Indonesia dikarenakan oleh infeksi dan pendarahan pervaginam. Semua itu dapat 

terjadi, jika ibu post partum tidak mengetahui tanda bahaya selama masa nifas. 

Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang masalah informasi 

yang diperoleh ibu nifas kurang.  

Dari surve di RSUD Banyudono Boyolali merupakan rumah sakit 

dengan post partum yang mempunyai angka yang tinggi. Pada bulan Januari-

April 2013, di RSUD Banyudono Boyolali yang mepunyai salah satu rumah 

sakit yang mempunyai pasien post partum atau masa nifas yang meninggal 23 

dari 125 ibu post partum yang hidup. Hal ini membuktikan tingginya angka 

kematian dengan kasus post partum di RSUD Banyudono Boyolali. 

Berdasarkan uraian diatas penulis memutuskan untuk membuat karya 

tulis ilmiah dengan judul “ Asuhan keperawatan pada Ny. E dengan post 

partum hari pertama di ruang Anyelir RSUD Banyudono Boyolali”.  

 

B. Identitas Masalah 

 Berdasarkan pada permasalahan diatas dapat dikemukakan rumusan 

masalah: Bagaimana melalukan asuhan keperawatan pada Ny. E dengan post 

partum diwilayah RSUD Banyudono Boyolali . 

 

C. Tujuan Umum dan Kusus Penulisan 

1. Tujuan Umum  

Mampu memberikan asuhan keperawatan pada Ny . E dengan post partum . 
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2 . Tujuan Khusus  

a. Melakukan pengkajian pada Ny. E dengan post partum  

b. Mengidentifikasi diangnosa keperawatan pada Ny. E dengan post partum  

c. Menyusun intervensi keperawatan pada Ny. E dengan post partum  

d. Melaksanakan implementasi keperawatan pada Ny.E dengan post parum  

e. Melaksanakan evaluasi pada Ny .E dengan post partum  

 

D. Manfaat  

1. Bagi Institusi Pelayanan 

Dapat menjadi bahan masukan dan perbandingan dalam bentuk data bagi 

puskesmas untuk menambah pengetahuan tenaga kesehatan dengan 

penatalaksanaan pada pasien dengan “post partum”sehingga dapat dberikan 

tindak lanjut dan peningkatan mutu keperawatan untuk pasien . 

2. Manfaat Bagi Institusi Pendidikan  

Bagi pendidikan ilmu keperawatan sebagai bahan bacaan dan menambah 

wawasan bagi mahasiswa kesehatan kususnya perawat dalam hal penambah 

pengetahuan dan perkembangan  tentang post partum. 

3. Manfaat Bagi Penulis  

Menambah pengetahuan dalam aplikasi yang lebih nyata dilapangan 

dibidang maternitas dengan pasien post partum . 

4. Manfaat Bagi Pasien dan Keluarga  

Pasien dan keluarga mengetahui wawasan dan perawatan yang tepat setelah 

post partum.  
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5. Manfaat  Bagi Pembaca  

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan pembaca tentang informasi 

post partum. 

 


