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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Bedah Caesar (Bahasa Inggris : sectio caesarea),  adalah proses 

persalinan dengan melalui pembedahan dimana irisan dilakukan di perut 

ibu (laparatomi) dan rahim (histerotomi) untuk mengeluarkan bayi. Bedah 

caesar umumnya dilakukan ketika proses persalinan normal melalui vagina 

tidak  memungkinkan karena beresiko kepada komplikasi medis lainnya. 

Sebuah prosedur persalinan dengan pembedahan umumnya dilakukan oleh 

tim dokter yang beranggotakan spesialis kandungan, spesialis anak, 

spesialis anastesi serta  bidan. (Purwoastuti & Walyani,2015) 

Indikasi medis dilakukan section caesarea adalah dua faktor yang 

mempengaruhi yaitu faktor janin dan faktor ibu. Faktor dari janin meliputi 

sebagai berikut : bayi terlalu besar, kelainan letak janin, ancaman gawat 

janin, janin abnormal, faktor plasenta, kelainan tali pusat dan bayi kembar. 

Sedangkan faktor ibu terdiri atas usia, jumlah anak yang dilahirkan, 

keadaan panggul, penghambat jalan lahir, kelainan kontraksi lahir, ketuban 

pecah dini (KPD), dan pre elamsia (Hutabalian,2011).  

World Health Organization (WHO) menetapkan standar rata-rata 

section ceaserea disebuah Negara adalah sekitar 5-15%per 1000 kelahiran 

didunia. Rumah Sakit pemerintah kira-kira 11% sementara rumah sakit 

swasta bisa lebih dari 30% (Gibbson L.et all 2010). Menurut WHO 

peningkatan persalinan dengan section caesarea diseluruh negara selama 
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tahun 2007-2008 yaitu 110.000 perkelahiran diseluruh Asia (Sinha 

Kounteya, 2010) WHO memperkirakan bahwa angka persalinan dengan 

bedah caesar adalah sekitar 10% sampa 15% semua proses persalinan 

dinegara-negara berkembang dibandingkan dengan 20% di Britania Raya 

dan 23% di Amerika serikat. Kanada pada 2003 memiliki angka 21%. 

(Purwoastuti &  Walyani 2015) 

Di Indonesia angka kejadian section caesarea mengalami 

peningkatan pada tahun 2000 jumlah ibu bersalin dengan section caesarea 

47,22%, tahun 2001 sebesar 45,19%, tahun 2002 sebesar 47,13%, tahun 

2003 sebesar 46,87%, tahun 2004 sebesar 53,2%, tahun 2005 sebesar 

51,59%, dan tahun 2006 sebesar 53,68% dan tahun 2007 belum terdapat 

data yang signifikan. Survey nasional pada tahun 2009, 921.000 persalinan 

dengan section caesarea dari 4.039.000 persalian atau sekitar 22,8% dari 

seluruh persalianan. Berdasarkan data RISKESDAS tahun 2010, tingkat 

persrilan section caesarea di Indonesia 15,3% sampel dari 20.591 ibu yang 

melahirkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang diwawancarai di 33 

provinsi. Gambaran adanya faktor resiko ibu saat melahirkan atau dioprasi 

caesarea adalah 13,4%.  

 Berdasarkan data yang diperoleh dari RSUD Sekarwangi Kabupaten 

Sukabumi dalam 4 bulan November 2018 sampai bulan 2019 didapatkan 

data tentang post sectio caesarea dengan indikasi panggul sempit pada 

tabel 1.1  
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Tabel 1.1 Data 10 kasus terbesar di Ruang Cut Nyak Dien di RSUD 

Sekarwangi Kabupaten Sukabumi Periode November 2018 sampai 

Januari 2019 

NO KASUS JUMLAH PERSENTASE 

1. KPD 65 26% 

2. AB.INCOMPLIT 37 14,8% 

3. HCG 34 13,6% 

4. PEB 31 12,4% 

5. CPD 20 8% 

6. LETAK SUNGSANG 18 7,2% 

7. BLIGTED OVUM 18 7,2% 

8. SISA PLASENTA 14 6,4% 

9. PARTUS LAMA 8 5,6% 

10. LETAK OBLIG 5 2% 

JUMLAH 250 100% 

Sumber : ( Laporan Administrasi Di Ruang Cut Nyak Dien RSUD Sekarwang Kab. 

Sukabumi) 

 Pada Tablel 1.1 kasus sectio caecarea dengan indikasi panggul sempit 

(CPD) menduduki peringkat ke lima dengan jumlah pasien 20 orang 

selama tiga bulan kebelakang atau 8%  dari 10 besar masalah di ruangan 

Cut Nyak Dien RSUD Sekarwangi Kab Sukabumi.  Pada tiga bulan ke 

belakang kasus section caesarea dengan indikasi panggul sempit 

mengalami peningkatan, pada bulan Novemver ada 4 orang, pada bulan 

Desember ada 7 orang dan pada bulan Januari ada 10 orang. Jadi total 

jumlah 20 orang pasien dengan kasus section caesarea dengan indikasi 

panggul sempit dari tiga bulan ke belakang.  

 Kasus post section caesarea dengan indikasi panggul sempit ini merupakan 

kasus yang sangat jarang di temukan di rumah sakit tersebut dibandingkan 

dengan kasus section caesarea dengan indikasi lain. Setelah proses 

persalinanan dengan section caesarea, ibu perlu melakukan mobilisasi dini. 
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Dengan bergerak hal ini mencegah kekuatan otot dan sendi sehingga juga 

mengurangi nyeri. Menjamin kelancaran peredaran darah ibu setelah setio 

caesarea, memperbaiki pengaturan metabolisme tubuh, mengembalikan 

kerja fisikologis organ-organ vital. Menggerakan badan atau melatih 

kembali otot-otot dan sendi pasca oprasi di sisi lain akan memperbugar 

pikirana dan mengurangi dampak negativ dari beban psikologis yang tentu 

saja berpengaruh baik juga terhadap pemulihan fisik. Dengan diharapkan 

ibu mengetahui tentang pentingnya mobilisasi dini selama persalinan 

section caesarea. Selain itu juga perlu dukungan psikologis dari kelurga 

dan orang terdekat agar ibu termotivasi untuk melakuka mobilitas dini  

setelah post oprasi section caesarea agar ibu sergera pulih sepertikeadaan 

semula.  

B. Tujuan Penulisan  

a. Tujuan Umum  

Untuk mendapatkan pengalaman dan ilmu pengetahuan secara 

nyata dalam memberikan asuhan keperawatan secara langsung 

kepada klien dengan post section caesarea dengan indikasi panggul 

sempit yang meliputi aspek-aspek biopisikososial dan spiritualnya 

klien.  

b. Tujuan khusus  

a. Mampu mendeskiripsikan hasil pengkajian data dan analisis 

data pada klien dengan post sectio caesarea dengan 
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indikasi panggul sempit yang meliputi pengumpulan data 

dan analisis data.  

b. Mampu mendeskiripsikan diagnosa keperawatan sesuai 

prioritas pada kasus post section caesarea dengan indikasi 

panggul sempit.  

c. Mampu mendeskripsikan rencana asuhan keperawatan pada 

section caesarea dengan indikasi panggul sempit.  

d. Mampu mendeskripsikan dan melakukan tindakan 

keperawatan post section caesarea dengan indikasi panggul 

sempit sesuai rencana yang sudah dibuat. 

e. Mampu mendeskripsikan evaluasi post sectio caesarea 

dengan indiksi panggul sempit.  

f. Mampu mendeskripsikan antara konsep teori dengan 

pelaksanaan dilapangan tentang asuhan keperawatan klien 

post section caesarea dengan indikasi panggul sempit.  

C.   Metode Telaahan  

1.  Metode Penulisan  

     Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan 

pendekatan yang        digunakan dalam pengumpulan data dan 

informasi.  

2.  Teknik Pengumpulan Data 

     Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai 

berikut:  
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a. Wawancara  

Wawancara dilakukan dengan berinteraksi langsung 

dengan klien dan keluarga klien. Untuk mendapatkan 

data yang digunakan dalam melaksanakan proses 

keperawata klien dengan post section caesarea dengan 

indikasi pnggul sempit.  

b. Observasi  

Observasi silakukan secara langsung kepada klien 

dengan kasus post section caesarea dengan indikasi 

panggul sempit.  

c. Studi dokumentasi  

Melakukan studi dokumentasi yang didpatkan dari 

catatan medis dan catatan keperawatan dan 

mengumpulkan serta mempelajari dari buku-buku 

sumber atau literatur yang menunjang sebagai bahan 

refernsi. 

d. Pemeriksaan fisik  

Penulis melakukan pemeriksaan fisik secara persistem.  

3.  Sumber dan Jenis data  

a. Sumber data primer dan sekunder 

1) Sumber data primer 
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Klien adalah sumber utama (primer) dan perawat dapat 

menggali informasi yang sebenarnya mengenali masalah 

klien. 

2) Sumber data sekunder 

Keluarga, orang yang sangat dekat merupakan data 

sekunder. Informasi dapat diperoleh melalu orang tua, 

suami, atau istri, anak, atau teman klien, jika klien 

mengalami gangguan keterbatasan dalam berkomunikasi 

atau kesadaran yang menurun. 

b. Jenis data 

1) Data objektif 

Data objektif adalah data yang didapatkan dari klien 

sebagai suatu pendapat terhadap suatu situasi dan kejadian 

disebut data subjektif. Informasi tersebut tidak dapat 

ditemukan oleh perawat, mencakup persepsi, perasaan, ide 

klien tentang suatu kesehatan misalnya tentang nyeri, 

perasaan lemah, ketakutan, kecemasan, frustasi, mual dan 

rasa malu. 

2) Data subjektif 

Data yang diobservasi atau diukur, dapat diperoleh 

menggunakan panca indra (dilihat, didengar, dicium, 

diraba) selama pemeriksaan fisik. Misalnya frekuensi nadi, 
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pernafasan tekanan darah, edema, berat badan dan tingkat 

kesadaran.  

4.  Pengolahan Data  

Pengolahan data dapat dilakukan secara manual yaitu dengan jalan 

mengklarifikasikan, mengindentifikasikan, menginterprestasikan, 

mendokumentasikan, dan menmperifikasikan, selamjutnya 

disajikan secara tekstural. 

D.    Sistemarika Penulisan  

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis memberikan 

gambaran tentang pokok-pokok pembahasan dalam beberapa BAB 

dan SUB BAB dengan sistematika sebagai berikut. 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Bab ini berisi 4 (empat) sub bab yang terdiri dari latar 

belakang, tujuan yaitu tujuan khusus dan tujuan umum, 

metode telaah, dan sistematika penulisan dari dari karya 

tulis ilmiah ini.  

 BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang dasar teori mengenai sectio 

caesarea, panggul sempit, dan konsep dasar asuhan 

keperawatan. 

 BAB III : TINJAUAN KASUS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang laporan kasus asuhan 

keperawatan tentang post sectio caesarea dengan indikasi 
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panggul sempit, dan proses keperawatan yang terdiri dari 

pengkajian, dianosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. 

Sedangkan pembahasan menjelaskan tentang kesenjangan 

antara teori yang ada dengan laporan kasus dilapangan.  

 BAB IV : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan karya tulis 

ilmiah ini dan rekomenendasi dari penulisan untuk 

meningkatkan kualitas dan mutu asuhan keperawatan. 

 


