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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Angka kematian ibu melahirkan di Indonesia pada saat ini masih 

merupakan salah satu masalah yang perlu diperhatikan. Menurut taksiran kasar, 

angka kematian maternal ialah 6-8 per 1000 kelahiran, angka ini sangat tinggi 

apabila dibandingkan dengan angka-angka di negara maju yang berkisar antara 

1,5 dan 3 per 10.000 kelahiran hidup.   

  Seksio sesarea merupakan suatu langkah tindakan untuk menolong ibu 

yang terlibat dalam proses persalinan yang menyebabkan persalinan tidak dapat 

berjalan lancar dan bila dibiarkan maka dapat terjadi komplikasi yang dapat 

membahayakan ibu dan janin. Dengan dilakukannya seksio sesarea diharapkan 

angka kematian ibu dan bayi di Indonesia dapat ditekan, namun perlu diingat 

bahwa angka kematian maternal masih 2 sampai 46 kali lebih tinggi dari pada 

persalinan pervaginam.  

  Di RSUD Sragen, seksio sesarea adalah salah satu tindakan alternatif 

untuk menolong ibu yang kesulitan dalam melakukan persalinan normal. Seksio 

sesarea ini dilakukan jika terdapat gangguan pada salah satu faktor, yaitu jalan 

lahir (passage), janin (passanger), kekuatan yang ada pada ibu (power).  

  

B. Identifikasi Masalah 

  Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini berfokus kepada asuhan keperawatan 

terhadap pasien dengan post operasi seksio sesarea dengan indikasi disproporsi 

sefalopelvik.  
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 C. Tujuan Umum dan Khusus 

1. Tujuan Umum  

  Untuk mengetahui tentang asuhan keperawatan terhadap pasien post 

operasi seksio sesarea dengan indikasi disporporsi sefalopelvik.  

2. Tujuan Khusus  

a. Dapat melakukan pengkajian, menganalisa data, dan membuat diagnosa 

dan membuat prioritas keperawatan terhadap pasien post operasi seksio 

sesarea dengan indikasi disproporsi sefalopelvik.  

b. Dapat menyusun rencana tindakan keperawatan untuk memenuhi 

kebutuhan pasien dan mengatasi masalah pasien.  

c. Dapat mengimplementasikan rencana tindakan keperawatan yang nyata 

sesuai dengan diagnosa keperawatan yang telah ditegakkan.  

d. Dapat menilai hasil (mengevaluasi) tindakan keperawatan yang telah 

dilakukan.  

e. Dapat melakukan pendokumentasian asuhan keperawatan terhadap pasien 

post operasi seksio sesarea dengan indikasi disproporsi sefalopelvik.  

 

D. Manfaat Penulisan  

  Manfaat yang didapat dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah 

pembaca dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan seksio sesarea, etiologi, 

patofisiologi, manifestasi klinis, komplikasi seksio sesarea dan asuhan 

keperawatan pada pasien post operasi seksio sesarea dengan indikasi disproporsi. 

 




