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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Berdasarkan data WHO melalui Laporan Kesehatan Dunia 2005 beberapa 

penyebab kematian ibu adalah perdarahan (25%), infeksi (13%), aborsi tidak aman 

(13%), eklampsia (12%), partus lama (37%). Tenaga kerja terhambat (8%), 

penyebab langsung lainnya (8%), dan penyebab tidak langsung (20%). Penyebab 

tidak langsung seperti malaria, anemia, HIV/AIDS dan penyakit kardiovaskuler, 

mempersulit kehamilan (WHO, 2011).  

Partus Lama merupakan salah satu dari beberapa penyebab kematian ibu 

dan bayi baru lahir. Partus Lama adalah persalinan yang berlangsung lebih dari 

18jam yang di mulai dari tanda-tanda persalinan. Partus lama akan menyebabkan 

infeksi, kehabisan tenaga, dehidrasi pada ibu, kadang dapat terjadi pendarahan 

post partum yang dapat menyebabkan kematian ibu. Pada janin akan terjadi 

infeksi, cedera dan asfiksia yang dapat meningkatkan kematian bayi.  

Berdasarkan hasil penelitian terdapat sekitar 20% persalinan harus 

dilakukan dengan SC, baik karena pertimbangan untuk menyelamatkan ibu dan 

janinnya ataupun keinginan pribadi pasien. Secara umum di Indonesia jumlah SC 

di rumah sakit  pemerintah adalah sekitar 20-25% dari total persalinan, sedangkan 

dirumah sakit swasta jumlahnya sangat tinggi yaitu sekitar 30-80% dari total 

persalinan (Depkes RI, 2006).  
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Saat ini, persalinan dengan section caesarea bukan hal baru lagi bagi para 

ibu maupun pasangan suami istri lainnya. sejak awal, tindakan operasi caesarea 

merupakan pilihan yang harus dijalani karena keadaan darurat untuk 

menyelamatkan nyawa ibu dan bayinya. 

Sectio caesarea adalah suatu tindakan pembedahan untuk melahirkan janin 

dengan membuka dinding perut (laparotomi) di dinding uterus (histerektomi) 

(Sarwono, 2005). 

Post partum merupakan suatu periode dalam minggu-minggu pertama 

setelah kelahiran. Lamanya ”periode” ini tidak pasti, sebagaian besar 

menganggapnya antara 4 sampai 6 minggu. Walaupun merupakan masa yang 

relative tidak komplek dibandingkan dengan kehamilan, nifas ditandai oleh 

banyaknya perubahan fisiologi. Beberapa dari perubahan tersebut mungkin hanya 

sedikit mengganggu ibu baru, walaupun komplikasi serius juga sering terjadi 

(Cunningham, F Gary, 2013). 

Berdasarkan uraian diatas maka penulisan tertarik dan termotivasi untuk 

menyusun laporan Karya Tulis Ilmiah sebagai salah satu syarat untuk 

menyelesaikan Pendidikan Program Diploma III Keperawatan dengan mengambil 

kasus berjudul “Asuhan Keperawatan Pasien Ny.S P2A1 Post Section Caesarea 

dengan Indikasi Kala 1 Lama di Ruang Mawar II RSUD Surakarta ”.  
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B. Identifikasi Masalah  

         Dari latar  belakang di atas dapat di identifikasikan masalah yaitu penulis 

ingin memberikan asuhan keperawatan pada Ny.S post operasi Section Caesarea 

dengan indikasi kala 1 lama di bangsal Mawar II RSUD Surakarta yang mengarah 

pada pengkajian data, mengidentifikasi diagnosa, menentukan intervensi, 

implementasi, dan evaluasi .  

 

C. Tujuan Penulisan  

1. Tujuan Umum  

Untuk memberikan asuhan keperawatan kepada pasien post operasi caesarea 

dengan indikasi kala 1 lama. 

2. Tujuan Khusus  

a. Melaksanakan pengkajian pada post section caesarea dengan indikasi kala 

1  lama pada Ny.S. 

b. Membuat analisa data pada pasien post section caesarea dengan indikasi  

kala 1 lama pada Ny.S. 

c. Menegakkan diagnosa keperawatan pada pasien post section caesarea 

dengan indikasi kala 1 lama pada Ny.S. 

d. Merencanakan Asuhan keperawatan pada pasien post section caesarea 

dengan indikasi kala 1 lama pada Ny.S. 

e. Melaksanakan tindakan keperawatan pada pasien post section caesarea pada 

Ny.S. 
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D. Manfaat Penulisan  

   1. Manfaat teoritis  

        Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dan informasi di bidang perawatan maternitas tentang asuhan keperawatan 

pasien post caesarea dengan indikasi kala 1 lama.  

 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi institusi Rumah Sakit  

Sebagai bahan masukan dan evaluasi yang di perlukan pelaksanaan praktek 

pelayanan keperawatan khususnya pada pasien post caesarea dengan indikasi 

kala 1 lama. 

b. Bagi institusi Pendidikan   

Sebagai bahan masukan dalam kegiatan proses belajar tentang asuhan 

keperawatan post caesarea dengan indikasi kala 1 lama dapat di gunakan 

asuhan praktik mahasiswa keperawatan. 

c. Bagi Penulis  

Sebagai sarana dan alat dalam memperoleh pengetahuan dan pengalaman 

khusunya di bidang maternitas pada pasien post caesarea dengan indikasi 

kala 1 lama.  

d. Bagi Ibu  

1) Dapat memahami dan mengerti tentang perawatan luka post section  

caesarea 
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2) Agar ibu mampu mengetahui lebih dini dan dapat menanggulangi lebih 

awal komplikasi partus lama 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


