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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Retensio plasenta adalah kondisi ketika plasenta atau ari-ari tertahan di 

dalam rahim. Kondisi ini sangat berbahaya, serta menyebabkan infeksi dan 

perdarahan pasca melahirkan yang mengakibatkan kematian. Persalinan terbagi 

dalam tiga tahap. Pada tahap pertama ibu hamil akan mengalami kontraksi, yang 

memicupembukaan pada leher rahim. Kemudian, ibu hamil memasuki tahap 

kedua atau proses persalinan. Pada tahap ini, ibu mulai mendorong bayi keluar 

setelah bayi lahir, plasenta akan keluar beberapa menit setelah bayi dilahirkan. 

Proses keluarnya plasenta ini adalah tahap ketiga atau tahap terakhir. Plasenta 

tidak keluar didalam rahim bahkan hingga lewat dari 30 menit.adalah organ yang 

terbentuk didalam rahim ketika masa kehamilan dimulai. Organ ini berfungsi 

sebagai penyedia nutrisi dan oksigen untuk janin, serta membuang limbah sisa 

metabolisme dari darah. Retensio plasenta dapat menyebabkan perdarahan, 

perdarahan merupakan penyebab kematian nomor satu (40%-60%) kematian ibu 

melahirkan di Indonesia. Berdasarkan data kematian ibu yang disebabkan oleh 

perdarahan pasca persalinan di Indonesia adalah sebesar 43%, menurut WHO 

dilaporkan bahwa 15-20% kematian ibu karena retensio plasenta dan insidennya 

adalah 0,8-1,2% untuk setiap kelahiran. Dibandingkan dengan resiko-resiko lain 

dari ibu bersalin, perdarahan post partum dimana retensio plasenta salah satu 
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penyebabnya dapat mengancam jiwa dimana ibu dengan perdarahan yang 

hebat akan cepat meninggal jikan tidak mendapat perawatan medis yang cepat 

(saifuddin, 2009). 

Kuret atau kuretase, adalah suatu prosedur yang bertujuan untuk 

mengeluarkan jaringan rahim. Kuret biasanya diawali dengan tindakan yang 

dinamakan dilatasi, untuk melebarkan lever rahim (Serviks), sehingga seringkali 

disebut sebagai dilatasi dan kuretase. Kuret dapat dilakukan dengan metode 

pengerokan menggunakan alat berbahan logam ataupun metode isap 

menggunakan alat khusus. Jaringan yang dikeluarkan dari rahim (Uterus) melalui 

tindakan kuret adalah jaringan endometrium. Endometrium merupakan jaringan 

berlendir yang membentuk dinding rahim bagian dalam. Ketebalan endometrium 

akan mengalami perubahan selama siklus menstruasi (varney,2009). 

Angka kematian Ibu di Indonesia pada tahun 2012 SDKI kembali kembali 

mencatat kenaikan angka kematian Ibu (AKI) yang signifikan , yakni dari 228 

menjadi 359 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Oleh karena itu, pada 

tahun 2012 kementrian kesehatan meluncurkan program Expanding Maternal and 

Neonatal  Survival (EMAS) dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan 

neonatal sebesar 25%. Program ini dilaksanakan di provinsi dan kabupaten 

dengan jumlah kematian ibu dan neonatal yang besar salah satunya Jawa Barat. 

Dasar pemilihan provinsi tersebut dikarenakan 52,6% dari jumlah total kejadian 

kematian ibu di Indonesia berasal dari provinsi tersebut. Sehingga dengan ini 

diharapkan akan dapat menurunkan angka kematian ibu di Indonesia secara 

signifikan. (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia 2014) 
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Tabel 1.1 Data Sepulu Kasus Terbesar Di Ruang Cut Nyak Dien 

RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi  

Periode November 2018 Sampai Dengan Bulan Januari 2019. 

NO KASUS JUMLAH PRESENTASE 

1 KPD 65 26% 

2 AB.INCOMPLIT 37 14,8% 

3 HCG 34 13,2% 

4 PEB 31 12,4% 

5 CPD 20 8% 

6 LETAK SUNGSANG 18 7,2% 

7 BLIGTED OVUM 18 7,2% 

8 RETENSIO PLACENTA 14 6,4% 

9 PARTUS LAMA 8 5,6% 

10 LETAK OBLIG 5 2% 

JUMLAH 250 100% 

(Sumber : Ruangan Cut Nyak Dien RSUD Sekarwangi) 

Berdasarkan data di atas dapat menunjukan bahwa kasus retensio placenta 

di ruangan cut nyak dien RSUD Sekarwangi menempati urutan ke-8  yaitu sebesar 

14 jiwa dengan presentase 6,4%. Dari data rekamedik sisa plasenta memang 

sedikit dijumpai, tetapi setiap bulan meningkat. Dalam 3 bulan itu dengan kasus 

sisa plasenta masuk kedalam 10 besar kasus yang ada di ruangan cut nyak dien 

RSUD Sekarwangi, dan setiap bulan meningkat dari bulan November 2018 

sebanyak 2 jiwa, bulan Desember 2018 sebanyak 5 jiwa, bulan Januari 2019 

cukup meningkat sebanyak  7 jiwa. Berdasarkan data di atas maka penulis merasa 

tertarik untuk menyusun karya tulis ilmiah dengan judul  “ Asuhan Keperawatan 

Pada Klien Dengan retensio Plasenta Di Ruang Cut Nyak Dien BLUD RS 

Sekarwangi Kabupaten Sukabumi  “ 
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B. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Utama 

Penulis dapat memperoleh pengalaman yang nyata dalam memberikan 

asuhan keperawatan dan mampu melaksanakan asuhan keperawatan secara 

langsung dan komprehensif pada klien dengan retensio plasenta  dengan 

menggunakan proses keperawatan. 

   2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penulis karya tulis : 

a. Mampu mendeskripsikan hasil pengkajian keperawatan pada klien dengan 

retensio plasenta. 

b. Mampu mendeskripsikan Diagnosa Keperawatan pada klien dengan 

retensio plasenta. 

c. Mampu mendeskripsikan rencana asuhan keperawatan kepada klien dengan 

retensio plasenta.  

d. Mampu mendeskripsikan tindakan keperawatan pada klien dengan retensio 

plasenta. 

e. Mampu mendeskripsikan evaluasi pada klien dengan retensio plasenta. 

f. Mampu membandingkan antara konsep dengan kenyataan lapangan. 

C. Metode Penulisan Dan Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penulisan karya tulis ini penulis menggunakan metode deskriptif, 

yaitu menggambarkan suatu masalah secara sistematis dan akurat berupa setudi 

kusus, melalui pendekatan proses keperawatan dengan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut : 
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1. Wawancara  

Penulis melakukan wawancara kepada klien, keluarga dan tim kesehatan 

lain untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis yang berhubungan dengan 

asuhan keperawatan pada klien dengan retensio plasenta. 

2. Observasi 

Observasi adalah cara pengumpulan data melalui hasil pengamatan dengan 

menggunakan semua panca indera (melihat, meraba, atau mendengarkan) tentang 

kondisi klien dalam kerangka asuhan keperawatan. Penulis melakukan 

pengamatan secara langsung kepada klien untuk mengetahui data objektif yang 

mendukung masalah kesehatan klien. 

3. Pemeriksaan Fisik 

Pemeriksaan fisik (physical ecxamination) adalah cara pengumpulan data 

melalui inspeksi yaitu pengamatan secara seksama terhadap status kesehatan 

klien, palpasi yaitu jenis pemeriksaan fisik dengan cara meraba klien, perkusi 

adalah pemeriksaan fisik dengan jalan mengetukan jari tengah ke jari tangan 

lainnya untuk mengetahui normal atau tidak nya suatu organ tubuh, auskultasi 

yaitu cara pemeriksaan fisik dengan menggunakan stetoskop, dan pemeriksaan 

fisik lainnya. Penulis melakukan pemeriksaan fisik secara langsung kepada klien 

dengan cara persistem dengan menggunakan teknik inspeksi, palpasi, perkusi, dan 

auskultasi.  

Penulis melakukan studi dokumentasi dengan cara membaca catatan 

keperawatan dan data rekam medik tentang klien. 
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5. Studi Kepustakaan 

Penulis membaca referensi dan teori-teori yang berkaitan dengan retensio 

plasenta. 

D. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut :  

BAB 1 PENDAHULUAN  dalam Bab ini menjelaskan tentang latar 

belakang, tujuan penulisan yang ingin di capai, metode penulisan yang digunakan, 

sistematika penulisan. 

BAB II TUJUAN TEORITIS dalam Bab dua ini berisi tentang gambaran 

teoritis mengenai konsep dasar retensio plasenta ini, anatomi dan fisiologi uterus, 

manajemen perawatan pada post partum spontan, dan konsep dasar asuhan 

keperawatan post partum spontan. 

BAB III TINJAUAN KASUS DAN PEMBAHASAN tinjauan kasus 

memberikan gambaran tentang penerapan asuhan keperawatan pada klien dengan 

retensio plasenta dengan menggunakan proses keperawatan, sedangkan dalam 

pembahasan merupakan ulasan naratif setiap tahapan proses keperawatan dengan 

membandingkan konsep teori dengan kasus yang nyata di lapangan, dengan 

alternatif pemecahan masalah. 

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI dalam bab ini 

menjelaskan tentang kesimpulan akhir dari seluruh kegiatan asuhan keperawatan 

pada klien dengan retensio plasenta, dan memberikan rekomendasi kepada pihak-
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pihak yang terkait dengan harapan akan dilaksanakan untuk meningkatkan 

kualitas asuhan keperawatan. 

 


