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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengembangan  Milenium memiliki tujuan pentingnya yaitu salah 

satunya untuk  mengurangi angka kematian ibu nifas dari tahun 2000 hingga 

menjadi tiga perempat pada tahun 2015. Dari penelitian World Health 

Organization (WHO) memperkirakan dari 800 perempuan  meninggal sekitar 

99% dari  seluruh  kematian ibu terjadi di negara berkembang. Sekitar 80% 

kematian  maternal  merupakan akibat meningkatnya  komplikasi   selama 

kehamilan, persalinan  dan  setelah  persalinan (WHO, 2014). 

Penelitian Ummah pada tahun (2015) menghasilkan data berdasarkan 

hasil dari SDKI bahwa target MDGs yaitu AKI sudah  mencapai 102/ 

100.000 perkelahiran hidup pada tahun 2015.Dan mengambil data dari 

penelitian Wardah pada tahun 2013 menyebutkan bahwa  angka kematian ibu 

(AKI) di Indonesia masih sangat  memprihatikan  karena jumlah kematian ibu 

di Indonesia pada tahun 2012 mengalami peningkatan yaitu 359/100.000 

kelahiran hidup. Padahal pada tahun 2007 angka kematian Ibu di Indonesia 

adalah 228/100.000 perkelahiran hidup(Ummah, 2015). Dari jumlah kematian 

tersebut di perkirakan bahwa 60% kematian ibu akibat kehamilan terjadi 

setelah persalinan, dan 50% kematian terjadi dalam 24 jam pertama  

(Saifuddin, 2010). 
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Penelitian di Amerika Serikat pada tahun 2013 dari hampir 4 juta 

kelahiran, sekitar 3 jutaan kelahiran adalah persalinan per vaginam (Martin, 

Hamilton, Osterman, Curtin & Matthews, 2013). Dan berdasarkan studi 

pendahuluan dalam penelitian Prawitasari, Yugistyowati dan Sari  yang 

meneliti di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang menyebut dari persalinan 

normal pada tahun 2013 sampai 2014 didapatkan 612 orang dengan 

persalinan normal (spontan). 

Dalam  proses  melahirkan  akan terjadi  perlukaan  pada perineum 

baik akibat  robekan spontan maupun episiotomi. Di Indonesia 75% ibu 

melahirkan pervagina  mengalami luka perineum. Pada tahun 2013 dari total 

1951 kelahiran spontan pervaginam, 57% ibu mendapat  jahitan perineum 

(28% karena episiotomi dan 29% karena robekan spontan) (Depkes RI, 

2013). Dalam penelitian  Khasanah  dan  Widati  menunjukkan bahwa 50% 

dari perempuan yang melahirkan secara normal dan akan terjadi trauma 

perineum (Khasanah & Widati, 2016). Berdasarkan penelitian Prawitasari, 

Yugistyowati dan Sari  yang meneliti di RSUD Muntilan kabupaten 

Magelang dari persalinan normal pada tahun 2013 sampai 2014 didapatkan 

612 orang dengan persalinan normal (spontan) dan  sebanyak  243  orang 

dengan kejadian ruptur perineum (Prawitasari, Yugistyowati & Sari, 2015).  

Adanya beberapa masalah diatas berdampak pada beberapa wanita 

merasa tidak ingin kencing sama sekali, yang lain merasa ingin kencing tetapi 

tidak bisa melakukannya, dan mungkin ada yang lainnya masih bisa kencing 

tetapi disertai dengan rasa nyeri dan terbakar (Jassani, 2015). Sedangkan 
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wanita yang tidak dapat berkemih secara spontan dalam waktu 6 jam setelah 

persalinan pervaginam dikategorikan memiliki retensi urin (Cavkaytar, 

Kokanalı, Baylas, Topcu, Laleli & Tascı,  2014). penelitian di nagara Turkey 

pada tahun 2014 menemukan bahwa ibu postpartum yang melahirkan 

pervagina 234 mengalami episiotomi, laserasi perineum dan mengalami 

resiko retensi urin (8.1%) (Cavkaytar, Kokanalı, Baylas, Topcu, Lalelin & 

Tascı, 2014). 

Kandung kemih dalam puerperium akan berkurang sensitifitasnya dan 

kapasitasnya bertambah, sehingga kandung kemih penuh atau sesudah 

kencing masih tertinggal urine residual (normal + 15 cc). Sisa urine dan 

trauma pada kandung kemih waktu persalinan memudahkan terjadinya infeksi 

(Novianti, 2015). 

Penelitian Pinem, Setyowati dan Gayatri (2012) menemukan hasil  

bahwa 44,4 % ibu setelah melahirkan pervagina mengalami masalah pada 

sistem perkemihan yaitu inkontinensia urin. Studi  Adelowo (2012) 29 pada 

641 perempuan menunjukkan bahwa 39,6% subjek melaporkan satu atau 

lebih gejala gangguan berkemih, seperti rasa tidak puas saat berkemih 

(Incomplete voiding), kesulitan dan harus mengejan untuk berkemih, tetesan 

urin yang lambat, dan inkontinensia. Dari 39,6% tersebut, 65,8%-nya 

melaporkan inkontinensia urin dan 65,4% melaporkan urgensi berkemih 

(Anugerah,  Iswari,  Pardede dan Darus, 2017). 

Penelitian Lestari tahun 2015 tahun 2009 mengatakan bahwa  pada 

masa nifas terjadi perubahan fisiologis yang menyebabkan rasa tidak nyaman 
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pada masa nifas yang seringkali dijumpai salah satunya adalah perubahan 

sistem perkemihan termasuk infeksi saluran kemih, retensi urine atau 

inkontinensia.  

Banyaknya masalah pada sistem perkemihan  dalam 24 jam pertama 

pasca persalinan sangat penting bagi tenaga kesehatan untuk memberikan 

keperawatan yang tepat dengan mengidentifikasi masalah sedini mungkin 

dalam rangka  memberikan asuhan  keperawatan yang baik pada ibu, 

sehingga perubahan yang terjadi  perlu  diperhatikan oleh tenaga kesehatan 

terutama perawat. Jika perubahan  diatas  tidak  mendapatkan  perawatan 

dengan adekuat akan berdampak pada adanya permasalahan pada ibu yang 

akan berdampak pada kesejahteraan bayi yang dilahirkannya  karena   bayi 

tersebut tidak akan  mendapatkan  perawatan  maksimal  dari  ibunya 

(Wahidah, 2017).   

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan peneliti, peneliti 

menemukan bahwasanya di Puskesmas Gajahan Surakarta belum memantau 

secara optimal gangguan sistem perkemihan pada ibu postpartum. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti ingin meneliti tentang 

gambaran sistem perkemihan pada  ibu postpartum spontan pada 24 jam 

pertama di Puskesmas Gajahan Surakarta. 

B. Rumusan masalah 

  Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasaalahan 

“Bagaimana gambaran masalah sistem perkemihan pada  ibu postpartum 

spontan pada 24 jam pertama di Puskesmas Gajahan Surakarta? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini dibagi :  

1. Tujuan umum adalah untuk  memperoleh gambaran masalah sistem 

perkemihan pada  ibu postpartum spontan pada 24 jam pertama. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi karakteristik responden ibu postpartum . 

b. Mengidentifikasi masalah  pada  sistem perkemihan pada 24 jam 

pertama ibu postpartum. 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah  

1. Manfaat Teoritis 

Dari segi pengembagan ilmu, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memperoleh gambaran sistem perkemihan pada  ibu postpartum spontan 

pada 24 jam pertama. 

2. Manfaat praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang 

perubahan sistem perkemihan pada  ibu postpartum spontan pada 24 

jam pertama. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam memahami gambaran sistem perkemihan pada  ibu postpartum 

spontan pada 24 jam pertama. 
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c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai data dasar dalam 

melaksanakan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan topic 

permasaalahan yang sama. 

E. Keaslian penelitian 

1. Muliania dan Irmayantib (2016) Hubungan antara Kapasitas Kemih 

Kandung Kemih dengan Kejadian Retensi Urin pada Ibu Fisiologis 

Postpartum. Tujuan: mengetahui hubungan antara kapasitas kandung 

kemih dengan kejadian retensi urin pada ibu fisiologis postpartum. 

Penelitian ini bersifat observasional dengan rancangan cross sectional. 

Populasi adalah semua ibu postpartum phisiologis yang dirawat di rumah 

sakit Anutapura Palu. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple 

random sampling dengan ukuran sampel 36 responden. Variabel bebasnya 

adalah kapasitas kandung kemih dan variabel terikatnya adalah retensi 

urin. Data dianalisis dengan uji Chi-square (α = 0,05). Mayoritas ibu 

postpartum phisiologis memiliki kapasitas kandung kemih lebih dari 500 

ml (61,1%), dan 50% kelompok mengalami retensi urin. Ada 38,9% ibu 

postpartum yang memiliki kapasitas kandung kemih kurang dari atau 

sama dengan 500 ml dan tidak ada retensi urin. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah jika 

dalam Muliania dan Irmayantib (2016), memiliki tujuan adalah 

mengetahui hubungan antara kapasitas kandung kemih dengan kejadian 

retensi urin pada ibu fisiologis postpartum. Sedangkan penelitian peneliti 
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memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran masalah sistem perkemihan 

pada  ibu postpartum spontan pada 24 jam pertama. 

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah  objek 

yang diteliti yaitu sistem perkemihan pada ibu postpartum. 

2.  Cavkaytar, Kokanalı, Baylas, Topcu, Laleli & Tascı (2014). Postpartum 

urine retention after vaginal delivery: risk factor assessment in the case-

control study.Tujuan: Mengkaji faktor resiko kebidanan untuk retensi 

urin pascapersalinan setelah persalinan per vaginam (91,9%) wanita yang 

tidak melakukan kontrol. Retensi urin pascapersalinan didefinisikan 

sebagai adanya volume kandung kemih residu postvoid ≥ 150 mL atau 

ketidakmampuan untuk membungkam dalam waktu 6 jam setelah 

persalinan per vaginam. Analisis regresi logistik mengidentifikasi faktor 

resiko retensi urin. Hasil: Durasi berkepanjangan pada tahap kedua 

persalinan (OR = 0,46, 95% CI untuk OR = 0,06-3,67, p4000 g untuk bayi 

baru lahir (OR = 0,04, 95% CI untuk OR = 0,01-0,20, p. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah jika 

penelitian Cavkaytar, Kokanalı, Baylas, Topcu, Laleli & Tascı (2014), 

menggunakan metode penelitian Analisis regresi logistik sedangkan 

punya penelitian peneliti adalah analisis univariat. 

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah hasil dari 

penelitian yaitu masing-masing menemukan masalah pada sistem 

perkemihan pada ibu postpartum adalah masalah retensi urin. Hasil 

penelitian  Cavkaytar, Kokanalı, Baylas, Topcu, Laleli & Tascı (2014), 
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menukan bahwa (91,9%) ibu postpartum yang melahirkan pervagina yang 

mengalami masalah. Sedangkan hasil penelitian peneliti menemukan 

bahwa dari (100%) yang mengalami masalah adalah (6%). 

3. Mulder, Rengerink, van der Post, Hakvoort & Roovers (2016). Risk-

related delivery factors for postpartum urinary retention are hidden 

after vaginal delivery. Tujuan penelitian cross-sectional ini adalah untuk 

mengidentifikasi faktor resiko terkait pengiriman independen untuk PUR 

rahasia setelah persalinan per vaginam untuk mengidentifikasi wanita 

dengan peningkatan risiko PUR yaitu yang tidak mengetahui tanda dan 

gejala. Hasil 745 termasuk wanita, 347 (47%) didiagnosis dengan PUR 

(PVRV ≥ 150 mL) megetahui tanda dan gejala, dimana 197 (26%) 

memiliki PVRV ≥250 mL (persentil ke-75) dan 50 (7%) PVRV ≥500 mL 

(persentil ke-95). Pada analisis regresi multivariat, episiotomi (OR 1,7, 

95% CI 1,02-2,71), analgesia epidural (OR 2,08, 95% CI 1,36-3,19) dan 

berat lahir (OR 1,03, 95% CI 1,01 - 1,06) adalah faktor resiko independen 

terjadinya PUR. Analgesia opioid selama persalinan (OR 3,19, 95% CI 

1,46 - 6,98), analgesia epidural (OR 3,54, 95% CI1.64 - 7,64) dan 

episiotomi (OR 3,72, 95% CI 1,71 - 8,08) adalah faktor resiko PVRV 

≥500 mL. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah jika 

dalam penelitian Mulder, Rengerink, van der Post, Hakvoort & Roovers 

(2016), menggunakan analisis multivariat, sedangkan analisis penelitian 

peneliti adalah analisis univariat. 


