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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Word Health Organization (WHO) menetapkan standar 

rata-rata Sectio Caesaria adalah sekitar 5-15% per 1000 kelahiran di dunia. 

Rumah sakit pemerintah kira-kira 11% sementara Rumah Sakit swasta 

biasanya lebih dari 30% (Gibbson L. Etall, 2010). Menurut Sumelung 

(2014) Angka kejadian Sectio Caesarea di dunia menunjukan bahwa 

wilayah Amerika Latin dan Karibia mencapai angka tertinggi yakni 

(40,5%), Amerika Utara mencapai (32,3%),Oceania (31,1), Eropa (25%), 

Asia (19,2%) dan Afrika (7,3%) signifikan yang paling tinggi dan terendah 

angka kejadian sectio caesarea adalah negara dengan wilayah kawasan di 

Asia dan Amerika Utara mencapai (6,4 dan 1,6).  

Angka kematian Chepalo Pelvic Disproportion (CPD) terjadi 

peningkatan setiap tahun, hal ini disebabkan oleh faktor tenaga kesehatan 

dan faktor ibu sendiri. Dari tenaga kesehatan harusnya mengenal lebih jauh 

perubahan yang mungkin terjadi sehingga kelainan dapat dikenali lebih dini, 

misalnya ukuran panggul ibu yang tidak normal dan tinggi fundus uterus 

(TFU). Faktor dari ibu yaitu kurangnya pengetahuan ibu tentang kesehatan 

reproduksi, rendahnya status sosial ekonomi, pendidikan yang rendah, dan 

akses terhadap pelayanan kesehatan (Prawiroharjo, 2016)  
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Menurut (Kemenkes RI, 2016) angka kematian Sectio Caesaria di 

indonesia adalah 30-80% dari total persalinan sedangkan pada tahun 2015 

adalah 927.000 dari 4.039.000 persalinan. Angka kejadian Sectio Caesarea 

di Provinsi Bengkulu mencapai 70,48% pada tahun 2016 dan 77,4% pada 

tahun 2017, Malang 61,3%, Riau 45,8%, Surakarta 36,3%, Yogyakarta 

24,63%, DKI Jakarta 19,9%, Jawa Tengah 11,8%, dan yang terendah yakni 

Sulawesi Tenggara 3,3% (Wahyuni, 2018). Angka kejadian Sectio 

Caesarea mencapai 8,7% menurut (Riskesdas, 2013) dan yang terakhir 

yakni di Sukabumi pada tahun 2017 mencapai 1.520 dengan persentase  

hasil pada bulan Januari 7,5%, Februari 7,8%, Maret 9,2%, April 8,2%, Juni 

9,4%, Juli 9,4%, Agustus 7,7%, September 9,4%, Oktober 7,8%, November 

7,0%, Desember 7,6%. (Lusiana, 2015). 

Angka kejadian kasus Chepalo Pelvic Disproportion (CPD) di Jawa 

Barat  dari 3 bulan terakhir dari tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan 

08 Maret 2017 di RSUD Pasar Rebo di Ruang Delima, dengan jumlah 

pasien 21 atau sebesar 4% dari jumlah pasien 524 yang dirawat di ruang 

delima. 

Angka kejadian ibu yang melahirkan dengan operasi Sectio 

Caesarea lebih tinggi dari angka kejadian ibu yang melahirkan dengan 

spontan. Rata-rata kejadian Sectio Caesarea di RSUD Soreang dalam 3 

bulan terakhir (November 2017, Desember 2017, dan Januari 2018) yaitu 

79 orang. Indikasi terbanyak yaitu CPD (Chepalo Pelvik Disproporsi), letak 

sungsang, serta pernah dilakukkan Sectio Caesarea. Dalam 3 bulan terakhir, 
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terdapat 3 pasien post Sectio Caesarea dirawat. Di RSUD Sekarwangi 

angka Chepalo Pelvic Disproportion (CPD) mencapai 8% .  

Hasil dari uraian diatas untuk menghindari terjadi komplikasi pada 

ibu pasca partum dengan tindakan Sectio Caesaria, maka peran perawat 

sangat diperlukan sebagai tenaga kesehatan. Peran perawat dalam asuhan 

keperawatan pada klien post partum dengan tindakan Sectio Caesaria atas 

indikasi Cephalo Pelvic Disproportion, perawat dapat melakukan 

peningkatan pemahaman pada ibu tentang nutrisi yang baik untuk 

membantu masa pemulihan luka jahitan, menghindari terjadi infeksi, dan 

perawatan pada luka operasi di rumah.  

Dalam melakukan Asuhan Keperawatan di perlukan pelayanan yang 

berkualitas untuk memenuhi kebutuhan klien terutama pada ibu pasca 

persalinan, untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi klien maka 

diperlukan Asuhan Keperawatan yang maksimal seperti pengkajian yang 

diawali dengan melakukan pendekatan terhadap keluarga dan klien, 

merumuskan diagnosa, menyusun perencanaan, melakukan tindakan 

keperawatan serta mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan kepada 

klien. 

Berdasarkan data diatas maka penulis melakukan studi kasus dalam 

bentuk penyusunan Karya Tulis Ilmiah dengan judul “Asuhan Keperawatan 

pada Ny.A dengan post op Sectio Caesarea hari ke-1 dengan indikasi 

Chepalo Pelvic disproportion (CPD) di ruang Raden Dewi Sartika Rumah 

Sakit Sekarwangi Kabupaten Sukabumi ”. 
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B. Tujuan  

1. Umum :  

 Untuk memperoleh suatu pengalaman yang nyata dalam 

memberikan asuhan keperawatan kepada klien post Sectio Caesarea 

secara langsung dan komprehensif. meliputi aspek bio-psiko-sosial 

dan spiritual dengan pendekatan proses keperawatan. 

2. Khusus  : 

a. Penulis dapat mendeskripsikan hasil pengkajian pada klien 

dengan post Sectio Caesarea  

b. Penulis dapat merumuskan diagnosa keperawatan pada klien 

dengan post Sectio Caesarea 

c. Penulis dapat merencanakan asuhan keperawatan pada klien 

dengan post Sectio Caesarea 

d. Penulis dapat melakukan tindakan keperawatan pada klien 

dengan post Sectio Caesarea 

e. Penulis dapat mengevaluasi klien dengan post Sectio 

Caesarea 

f. Penulis dapat membandingkan antar konsep dan kenyataan 

pada klien dengan post Sectio Caesarea 
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C. Metode Telaahan  

1. Adapun yang digunakan untuk menyusun Karya Tulis Ilmiah ini 

adalah metode analis deskriptif melalui studi kasus yang 

dilaksanakan terhadap seorang klien  berdasarkan pendekatan proses 

keperawatan yang terdiri dari hasil pengkajian, perumusan diagnosa, 

perencanaan, implementasi dan evaluasi yang dilaksanakan 

terhadap salah seorang klien dengan post Sectio Caesaria (SC) di 

ruang perawatan RSUD sekarwangi. 

2. Teknik pengumpulan data :  

a. Wawancara  

Penulis melakukan pendekatan teknik wawancara secara 

langsung dengan  klien, keluarga klien, perawat dan pihak 

lain yang bersangkutan, guna memperoleh informasi yang 

akurat dan komprehensif, dan melakukan asuhan 

keperawatan yang meliputi bio-psiko-sosio dan spiritual. 

b. Observasi  

Penulis melakukan observasi atau pengamatan selama 

kurang lebih 3 hari dengan memberikan asuhan keperawatan  

terhadap klien dan keluarga klien secara langsung.  

c. Studi dokumentasi 

Penulis melakukan pendokumtasian dengan cara mencari 

informasi atau data-data klien yang ada seperti rekam medik, 
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catatan keperawatan, catatan perkembangan klien yang 

menunjang pada penanganan masalah keperawatan klien. 

d. Pemeriksaan fisik 

Penulis melakukan pemeriksaan fisik secara langsung 

kepada klien guna memperoleh data yang obyektif, 

pemeriksaan itu dilakukan dengan 4 macam cara.  yaitu 

dengan cara inspeksi, auskultasi, perkusi dan palpasi. 

3. Sumber dan jenis data : 

a. Sumber data  

1) Data primer 

Data primer yaitu informasi data-data yang 

dikatakan oleh klien mengenai masalah 

kesehatan yang sedang di hadapinya (Dermawan, 

2012) 

2) Data sekunder  

Data primer yaitu informasi data-data yang 

didapatkan dari keluarga yang terdekat dengan 

klien, seperti ibu dan suami klien. (Darmawan, 

2012) 

b. Jenis data  

1) Data obyektif 

Data hasil pengamatan secara langsung penulis 

terhadap klien dan keluarga klien  
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2) Data subyektif  

Data  berdasarkan apa yang dirasakan oleh klien 

D. Sistematika penulisan  

Karya Tulis Ilmiah ini terdiri dari 4 bab :  yaitu pendahuluan, tinjauan 

pustaka,tinjauan kasus dan pembahasan, kesimpulan dan rekomendasi. 

Adapun sistematika penulisannya : 

BAB 1 : pendahuluan 

Bab ini berisi tentang uraian yang melatarbelakangi masalah yang 

mendorong penulis dalam pengambilan kasus,  tujuan penulisan yang 

mencakup tujuan umum dan tujuan khusus, metode telaahan dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : tinjauan pustaka  

Bab ini berisi tentang gambaran permasalahan secara keseluruhan yang 

didalamnya terdapat konsep-konsep dasar mengenai Sectio Caesaria (SC), 

penyebab dilakukannya Caesar, dan teori yang berkaitan dengan konsep 

asuhan keperawatan pada klien dengan post sectio caesaria. 

BAB III : tinjauan kasus dan pembahasan 

Bab ini berisi tentang hal-hal yang terjadi dilapangan selama pelaksanaan 

asuhan keperawatan klien dengan post Sectio Caesaria yang meliputi : 

pengkajian data guna memperoleh informasi tentang klien, perumusan 

diagnosa, perencanaan , pelaksanaan dan evaluasi. 

BAB IV : kesimpulan dan rekomendasi  
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Bab ini berisi tentang kesimpulan hal-hal yang mengenai apa yang telah 

ditulis sesuai tujuan penyusunan Karya Tulis Ilmiah dan memberi 

rekomendasi kepada pihak yang bersangkutan, seperti perawat, pelayanan 

kesehatan, institusi,  yang bertujuan untuk meningkatkan proses asuhan 

keperawatan. 

 

 


