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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Masalah kelahiran seorang bayi merupakan prioritas utama bagi 

kementrian kesehatan Republik Indonesia, itu semua dikarenakan angka 

kematian ibu melahirkan yang semakin meningkat. Permasalahan tersebut 

menjadi prioritas utama kementerian kesehatan Republik Indonesia, sehingga 

pemerintah memberikan jaminan persalinan bagi seorang ibu yang akan 

melahirkan, dengan harapan angka kematian ibu melahirkan dapat berkurang. 

Jaminan persalinan yang diberikan pemerintah menjadikan penduduk 

Indonesia semakin meningkat dengan kelahiran seorang bayi. Jaminan 

persalinan diberikan kepada siapapun yang membutuhkan tanpa memandang 

status ekonomi. Program itu pula yang memicu sebuah keluarga untuk 

memiliki anggota baru. Disamping itu ada beberapa masalah dalam kehamilan 

ataupun kelahiran seorang bayi. 

       Masalah-masalah yang terjadi pada ibu hamil dan melahirkan memicu 

seorang ibu menjadi cemas dan takut dalam mengandung ataupun melahirkan 

seorang bayi. Akan tetapi banyak ibu yang belum mengetahui masalah-

masalah tersebut karena kurangnya informasi yang  mereka peroleh. Masalah 

yang sering terjadi pada ibu melahirkan adalah pre-eklampsia. Berdasarkan 

pandangan masyarakat secara umum pre-eklampsia terjadi pada ibu hamil atau 

melahirkan yang di tandai dengan peningkatan tekanan darah. Ada juga 
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pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa pre-eklampsia itu di tandai 

dengan adanya oedema pada ekstremitas bawah. 

       Pre-eklampsia atau toksemia pre-eklampsia merupakan penyebab utama 

mortalitas dan morbiditas ibu dan janin. Pre-eklampsia didefinisikan sebagai 

sindrom yang ditandai dengan hipertensi dan proteinuria yang baru muncul di 

trimester kedua kehamilan yang pulih di periode postnatal (Robson&Waugh, 

2011). Edema juga dapat terjadi pada pasien yang mengalami pre-eklampsia. 

Pre-eklampsia berat adalah suatu komplikasi kehamilan yang ditandai dengan 

timbulnya hipertensi 160/110 mmHg atau lebih disertai proteinuria dan/atau 

edema pada kehamilan 20 minggu atau lebih (Nugroho, 2012). 

Setiap tahun ada sekitar 200.000 juta ibu hamil di negara berkembang, 

500.000 di antaranya akan meninggal karena penyebab yang berhubungan 

dengan kehamilan, dan jutaan lainnya akan mengalami komplikasi kehamilan 

yang signifikan. Selain itu, tujuh juta kematian perinatal terjadi akibat masalah 

kesehatan maternal. Sedangkan 12% dari kematian ibu di negara berkembang 

di sebabkan karena eklampsia (Wijayarini&Widyastuti, 2011). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tergugah untuk 

melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan Post Partum Spontan 

dengan Pre-Eklamsia Berat . 
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B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah 

bagaimana “Asuhan Keperawatan pada pasien dengan  Post Partum Spontan 

dengan Pre-Eklampsia Berat ?“. 

C. Tujuan  

1. Tujuan Umum:  

Agar masyarakat mengetahui tentang asuhan keperawatan pada pasien 

dengan Post Partum Spontan dengan Pre-Eklampsia Berat, sehingga 

masyarakat dapat mencegah dan segera memberikan penanganan yang 

optimal. 

2. Tujuan Khusus:  

a. Mengetahui cara pengkajian pada pasien dengan Post Partum Spontan 

dengan Pre-Eklampsia Berat. 

b. Mengetahui cara menganalisa kasus dan merumuskan masalah 

keperawatan pada pasien dengan Post Partum Spontan dengan Pre-

Eklampsia Berat .   

c. Mengetahui cara membuat asuhan keperawatan yang mencakup 

intervensi pada pasien dengan Post Partum Spontan dengan Pre-

Eklampsia Berat.  

d. Mengetahui cara implementasi atau pelaksanaan tindakan keperawatan 

dan evaluasi pada pasien dengan Post Partum Spontan dengan Pre-

Eklampsia Berat.  
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D. Manfaat  

      Karya Tulis Ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Perkembangan keperawatan 

Agar karya tulis ilmiah ini dapat digunakan sebagai bahan untuk 

memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan Post Partum Spontan 

dengan Pre-Eklampsia Berat, sehingga dapat dilakukan tindakan yang 

cepat,tepat dan cermat untuk menangani masalah yang terjadi pada pasien 

dengan Post Partum Spontan dengan Pre-Eklampsia Berat. 

2. Pembaca 

Memberikan pengertian, pengetahuan, pemahaman dan pengambilan 

keputusan yang tepat kepada pembaca. Khususnya dalam menyikapi dan 

mengatasi jika ada pasien dengan Post Partum Spontan dengan Pre-

Eklampsia Berat.  

3. Instansi RSUD Banyudono Boyolali 

Sebagai bahan masukan dan menambah referensi untuk lebih 

meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan pada pasien dengan Post 

Partum Spontan dengan Pre-Eklampsia Berat.   

4. Penulis 

Diharapkan penulis dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang 

lebih mendalam sebagai upaya untuk memberikan asuhan keperawatan 

khususnya pada pasien dengan Post Partum Spontan dengan Pre-Eklampsia 

Berat.  


