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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap ibu hamil mempunyai potensi risiko mengalami komplikasi 

persalinan dengan dampak kematian,ketidaknyamanan dan ketidakpuasan. 

Pre eklampsia ringan adalah suatu kondisi yang hanya terjadi pada usia 

kehamilan ≥ 20 minggu. Pada survey pendahuluan tentang angka kejadian pre 

eklampsia ringan di Wilayah Puskesmas Pembantu Candirenggo Singosari 

pada bulan Oktober 2008 – Maret 2009 menunjukkan jumlah ibu hamil yang 

menderita pre eklampsia ringan sejumlah 17 orang(19,5%) dari total 87 ibu 

hamil.  

Penulis mengambil kasus dari maternitas dengan masalah post partum 

disertai pre eklampsia, dimana kehamilan merupakan hal yang fisiologis yang 

membutuhkan perhatian khusus karena pada masa ini merupakan masa-masa 

yang rentan terhadap berbagai potensi, termasuk potensi terhadap tanda-tanda 

bahaya kehamilan, kehamilan pre eklampsia ini bisa mengakibatkan kefatalan 

atau kematian. 

Data statistik dari angka kejadian pre eklampsia dan eklampsia di beberapa 

rumah sakit di Indonesia pada tahun 2005-2006 angka kejadian pre eklampsia 

dan eklampsia di RSHAM-RSPM berkisar 7, 0 %, dan pada tahun 2006 angka 

kejadian pre eklampsia dan eklampsia di RSCM berkisar 9, 17 % (Girsang E,. 

2007). 
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Dari data statistik diatas dapat disimpulkan bahwa angka kejadian pre 

eklampsia dan eklampsia di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Dari 

kedua data yang di ambil ternyata angka kejadian pre eklampsia dan 

eklampsia di RSCM yang paling tinggi yaitu 9, 17 %.  

Dari permasalahan diatas, penulis mengambil kasus” post partum disertai 

pre eklampsia” karena penulis ingin belajar lebih dalam lagi tentang sebab-

musabab terjadinya pre eklampsia karena dari beberapa buku yang telah 

dibaca belum ada satupun buku yang memberikan jawaban yang pasti tentang 

hal-hal yang menyebabkan terjadinya pre eklampsia. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada permasalahan diatas dapat dikemukakan rumusam 

masalah: Bagaimana melakukan asuhan keperawatan pada Ny. F dengan Post 

Partum disertai Pre Eklampsia Ringan di Wilayah Kerja Puskesmas Delanggu, 

Klaten. 

C. Tujuan Umum dan Khusus 

1. Tujuan umum 

Mampu memberikan asuhan keperawatan pada Ny. F dengan Post partum 

disertai Pre Eklampsia Ringan.  

2. Tujuan khusus 

a. Melakikan pengkajian pada Ny. F dengan post partum disertai pre 

eklampsia ringan. 

b. Mengidentifikasi diagnosa keperawatan pada Ny. F dengan post 

partum disertai pre eklampsia ringan. 

c. Menyusun intervensi keperawatan pada Ny. F dengan post partum 

disertai pre eklampsia ringan. 
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d. Melaksanakan implementasi keperawatan pada Ny. F dengan post 

partum disertai pre eklampsia ringan. 

e. Melaksanakan evaluasi pada Ny. F dengan post partum disertai pre 

eklampsia ringan. 

D. Manfaat 

1. Bagi Institusi Pelayanan 

Diperolehnya bahan masukan dalam bentuk data bagi puskesmas untuk 

menambah pengetahuan tenaga kesehatan dalam penatalaksanaan pada 

pasien dengan “post partum disertai pre eklampsia ringan” sehingga 

dapat diberikan tindak lanjut dan peningkatan mutu perawatan pada 

pasien 

2. Manfaat bagi Institusi Pendidikan 

Bagi pendidikan ilmu keperawatan sebagai bahan bacaan dan 

menambah wawasan bagi mahasiswa kesehatan khususnya 

keperawatan dalam hal penambahan pengetahuan dan perkembangan 

tentang post partum disertai pre eklampsia ringan. 

3. Manfaat bagi penulis 

Mendapatkan pengetahuan dalam aplikasinya yang lebih nyata di 

lapangan. 

4. Manfaat bagi Pasien dan Keluarga 

Untuk memberikan asuhan keperawatan agar keluarga dan pasien 

mengetahui cara perawatan post partum. 

5. Manfaat bagi Pembaca 

Untuk menambah pengetahuan pembaca tentang informasi kesehatan 

cara perawatan post partum. 


