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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. 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 program 

pemerintah nasional 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 (Padila, 2014). 

       Hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2009 

menunjukkan bahwa secara nasional Angka Kematian Ibu di Indonesia adalah 

226/100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih jauh dari target tujuan 

pembangunan Millenium Development Goal’s (MDGs), yakni hanya 

102/100.000 kelahiran tahun 2015. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang 

kesehatan ibu hamil menjadi faktor penentu angka kematian, meskipun masih 

banyak faktor yang harus diperhatikan untuk menangani masalah ini. 

Persoalan kematian yang terjadi lantaran indikasi yang lazim muncul, yakni 
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28% pendarahan, 5% aborsi, 24% eklamsi, 5% persalinan lama/macet, 8% 

komplikasi masa nifas, 11% infeksi, dan 14% lain-lain (Depkes RI, 2011). 

       Asuhan keperawatan pasca persalinan diperlukan untuk meningkatkan 

status kesehatan ibu dan anak. Lamanya periode masa nifas ini tidak pasti, 

sebagian besar mengganggapnya antara 4 sampai 6 minggu. Berakhirnya 

proses persalinan bukan berarti ibu terbebas dari bahaya atau komplikasi. 

Berbagai komplikasi dapat dialami ibu pada masa nifas dan bila tidak 

tertangani dengan baik akan memberi kontribusi yang cukup besar terhadap 

tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia. 

       Berbagai permasalahan yang membahayakan ibu hamil saat ini sangat 

rentan terjadi, hal ini seiring banyaknya kejadian atau kasus-kasus yang 

ditemui di dunia kebidanan terkait dengan tanda-tanda bahaya kehamilan. 

Yang paling menonjol saat ini adalah kejadian Ketuban Pecah Dini (KPD) 

yakni mulai pecahnya ketuban sampai 1 jam setelah ketuban pecah tidak ada 

tanda-tanda persalinan (inpartu). Sebagian besar ketuban pecah dini terjadi di 

atas usia kehamilan 37 minggu, sedangkan dibawah 36 minggu tidak terlalu 

banyak. Ketuban pecah dini merupakan masalah yang kontroversi dalam 

obstetrik yang berkaitan dengan penyebabnya. Kejadian KPD biasanya terjadi 

secara mendadak, sehingga kemungkinan dapat beresiko infeksi pada ibu dan 

kematian janin (Hidayat, 2009). 

       Walaupun banyak publikasi tentang KPD, namun penyebabnya masih 

belum diketahui dan tidak dapat ditentukan secara pasti. Beberapa laporan 

menyebutkan faktor-faktor mana yang lebih berperan sulit diketahui. Beberapa 
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laporan menyebutkan faktor-faktor yang berhubungan erat dengan KPD sulit 

diketahui. Kemungkinan faktor predisposisi adalah infeksi, golongan darah 

ibu dan anak tidak sesuai, multi graviditas (paritas), merokok, defisiensi gizi 

(vitamin c), inkompetensi servik, polihidramnion, riwayat KPD sebelumnya, 

kelainan selaput ketuban.  

       Komplikasi paling sering terjadi pada ketuban pecah dini sebelum usia 

kehamilan 37 minggu adalah sindroma distress pernapasan, yang terjadi pada 

10-40% bayi baru lahir. Risiko infeksi meningkat pada kejadian ketuban pecah 

dini, selain itu juga terjadinya prolapsus tali pusat. Risiko kecacatan dan 

kematian janin meningkat pada ketuban pecah dini preterm. Hipoplasia paru 

merupakan komplikasi fatal yang terjadi pada ketuban pecah dini preterm. 

Kejadiannya mencapai 100% apabila ketuban pecah dini preterm terjadi pada 

usia kehamilan kurang dari 23 minggu (Hidayat, 2009). 

       Salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi KPD adalah 

dengan cara operasi caesar. Dalam hal ini komplikasi bisa terjadi pada post 

sectio caesaria diantaranya: perdarahan, infeksi dan trimboemboli, kematian 

ibu, kerusakan organ-organ seperti vesika urinaria, solusio plasenta, plasenta 

previa, dan ruptur uteri. Oleh karena itu, peran perawat penting dalam 

penatalaksanaan komprehensif untuk mencapai kualitas hidup ibu. 

       Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik dan termotivasi untuk 

menyusun laporan karya tulis ilmiah berjudul “Asuhan Keperawatan Pada 

Ny.Y dengan Post Sectio Caesaria Indikasi Ketuban Pecah Dini di Ruang 

Mawar III RSUD Surakarta ”. 
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B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka 

penulis merumuskan masalah yaitu “Bagaimana Asuhan Keperawatan Pada 

Ny. Y dengan Post Sectio Caesaria Indikasi Ketuban Pecah Dini di Ruang 

Mawar RSUD Surakarta?” 

C. Tujuan Laporan Kasus 

1. Tujuan umum 

       Mengetahui dan melaksanakan asuhan keperawatan terhadap Ny. Y 

ibu post sectio caesaria dengan indikasi ketuban pecah dini sesuai dengan 

standar keperawatan. 

2. Tujuan khusus 

Adapun tujuan khusus dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah: 

a. Melakukan pengkajian pada ibu post sectio caesaria dengan indikasi 

ketuban pecah dini 

b. Melakukan analisa data pada ibu post sectio caesaria dengan indikasi 

ketuban pecah dini 

c. Merumuskan diagnosa keperawatan pada ibu post sectio caesaria 

dengan indikasi ketuban pecah dini 

d. Menyusun rencana tindakan asuhan keperawatan pada ibu post sectio 

caesaria dengan indikasi ketuban pecah dini 

e. Melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan rencana asuhan 

keperawatan pada ibu post sectio caesaria dengan indikasi ketuban 

pecah dini 
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f. Mengevaluasi tindakan keperawatan pada ibu post sectio caesaria 

dengan indikasi ketuban pecah dini 

D. Manfaat Penulisan 

Manfaat dari penulisan karya ilmiah ini diantaranya adalah: 

1. Bagi penulis 

Sebagai sarana atau alat dalam memperoleh pengetahuan dan pengalaman 

khususnya di bidang maternitas pada ibu post sectio caesaria dengan 

indikasi ketuban pecah dini. 

2. Manfaat bagi keluarga dan ibu nifas 

Pasien dan keluarga dapat mengetahui tentang penyakit yang dideritanya, 

gejala, penyebab, komplikasi dan bagaimana cara merawat pasien. 

3. Bagi rumah sakit 

Sebagai bahan masukan dan evaluasi yang diperlukan dalam pelaksanaan 

praktek pelayanan keperawatan khususnya pada ibu post sectio caesaria 

dengan indikasi ketuban pecah dini. 

4. Bagi institusi pendidikan 

Sebagai bahan masukan dalam kegiatan proses belajar mengajar tentang 

asuhan keperawatan post sectio caesaria dengan indikasi ketuban pecah 

dini yang dapat digunakan acuan bagi praktek mahasiswa keperawatan. 

 


