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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Setiap wanita hamil mempunyai potensi resiko komplikasi persalinan dengan 

dampak ketidaknyamanan, ketidakpuasan, bahkan kematian.Preeklampsia 

merupakan suatu penyakit yang langsung disebabkan oleh kehamilan yang 

hingga kini penyebabnya masih belum diketahui dengan pasti, yang ditandai 

dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi, edema dan proteinuria yang 

masih merupakan sebab utama kematian ibu dan sebab kematian perinatal 

yang tinggi , untuk mendeteksi preeklamsia sedini mungkin dengan melalui 

pemeriksaan kehamilan secara teratur mulai trimester I sampai trimester III 

dalam upaya mencegah preeklampsia menjadi lebihberat. 

(Wiknjosastro, 2008) 

Angka kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih berada pada angka 

226/100.000 kelahiran hidup,  sedangkan menurut WHO menunjukkan angka 

450/100.000 kelahiran hidup. (Dinas Kesehatan,2009) 

Berdasarkan data dari rekam medik Rs Dr Moewardi dari periode Januari 

sampai Maret 2014 berkisar 32orang pasien hamil dengan preeklamsia berat. 

Hal ini membuktikan bahwa tingginya kejadian preeklampsia merupakan 

masalah yang memerlukan penanganan secara serius di Rs Dr Moewardimaka 

penulis ingin membuat Asuhan Keperawatan pada Ny.P kehamilan dengan 

preeklamsia berat. 
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B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan banyaknya kasus dan pentingnya penanganan penyakit 

preeklamsia, rumusan masalah penulis adalah “Bagaimana asuhan 

keperawatan pada Ny.P kehamilan dengan preeklamsia berat” 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Penulis mampu mengetahui dan menggambarkan asuhan keperawatan 

terhadap pasien Ny. P kehamilan dengan preeklamsia berat sesuai setandar 

keperawatan 

2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khususnya yaitu : 

a. Mampu menggambarkan pengkajian pada Ny. P kehamilan dengan 

preeklamsia berat 

b. Mampu menganalisa data pada Ny. P kehamilan dengan preeklamsia 

berat 

c. Mampu menggambarkan diagnose keperawatan pada Ny. P kehamilan 

dengan preeklamsia berat 

d. Mampu menggambarkan penyusunan perencanaan keperawatan pada 

Ny. P kehamilan dengan preeklamsia berat 

e. Mampu menggambarkan implementasi pada Ny. P kehamilan dengan 

preeklamsia berat 

f. Mampu menggambarkan evaluasi 
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D. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat Praktis 

Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Diploma 

III Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta 

2. Manfaat Ilmiah 

Sebagai bahan bagi institusi pendidikan dalam penerapan penulisan karya 

tulis ilmiah selanjutnya. 

3. Manfaat Institusi 

Sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan petugas 

kesehatan utamanya perawat dalam upaya penurunan angka kematian ibu 

khususnya yang berkaitan dengan preeklampsia berat 

4. Manfaat Penulis 

Sebagai tambahan pengalaman berharga bagi penulis untuk memperluas 

dan menambah wawasan dalam asuhan keperawatan 




