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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Menurut Sumelung, 2014 Angka kejadia Sectio Caesarea di dunia 

menunjukan bahwa wilayah Amerika Latin dan Karibia mencapai angka 

tertinngi yakni (40,5%), Amerika Utara mencapai (32,3%), Australia 

(31,1%) Eropa (25%), Asia (19,2%) dan Afrika (7,3%) signifikan yang 

paling tinggi dan terenda angka kejaida Sectio Caesarea adalah negara 

wilayah Amerika Utara mencapai 6,4%. Angka kejadian ketuban pecah dini 

di dunia yakni di negara Brazil mencapai 3,1%, Manipur India 2,2%, China 

19,2%, Nigeria 3,3%, Uganda 7,5%. Sedangkan di Indonesia itu sendiri 

berkisar antara 4,5% - 7,6% dari semua kehamilan (Boskabdi, 2018). 

Selanjutnya angka Sectio Caesarea di Indonesia (Kemenkes RI, 

2016) adalah 30-80% dari total persalinan sedangkan pada tahun 2015 

adalah 972.000 dari 4.039.000 persalinan. Angka kejadian Sectio Caesarea 

di provinsi Bengkulu mencapai 70.48% pada tahun 2016 dari 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 yaki 

Sulawesi Tenggara 3,3% (Wahyuni, 2018). 

Angka kejadian Sectio Caesarea di Jawa Barat sekitar 8,7% 

(Riskesdas, 2013) dan yang terakir 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%, Mei 7,4% , Juni 9,4%, Juli 9,4%, Agustus 
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7,7%, September 9,4%, Oktober 7,8%, November 7,0%, Desember 7,6% 

(Lusiana, 2015). Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

(BKKBN, 2013) angka kejadian keuban pecah dini di Jawa Barat mencapai 

8-10% dari semua kehamilan.  Pada kehamilan aterm insidenya bervariasi 

anatara 6-19%,, kehamilan preterm insidennya hanya 2% dari semua 

kehamilan.  

Angka kejadian ketuban pecah dini di Indonesia menurut 

Wulansari, 2018 yakni di RSUD kota Bogor sendiri mencapai 48 kasus, 

RSUD Tugurejo mencapai 43,1%, RS Sardjito 5,3%, RS Kariadi, 5,10%, 

RS Hasan Sadikin 5,05%, RS Cipto Mangunkusumo 11,2%, RS Pringardi 

2,27%, Puskesmas Pontang 12,6%, RSUD Bersalin Mutiara Salatiga 1,33%, 

RSUD Dr.H.Abdul Moeloek Lampung 9,31%, RSU Haji Surabaya 24,94%, 

RSUD Ahmad Yani 25%, RS Tasikmalaya 20%. 

 Dari data RSUD Sekarwangi pada tahun 2019 kasus dengan 

ketuban pevah dini terdapat posisi teratas sejumlah 65 dengan persentase  

26%, pemerintah Kabupaten Sukabumi telah berupaya menurunkan angka 

kematian ibu dengan cara pencegahan yaitu memberikan promosi kesehatan 

gizi yang baik untuk ibu dan anak di kota Sukabumi juga menyediakan 

pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi terutama dalam memberikan 

Asuhan Keperawatan kepada klien dengan indikasi ketuban pecah dini. 

Peran perawat pada Asuhan Keperawatan selama persalinan dan 

kelahiran dalam kompetensi keperawatan yaitu dengan memberikan 

Asuhan Keperawatan yang bermutu, tanggap terhadap kebudayaan 
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setempat selama persalinan, memimpin suatu persalinan yang bersih dan 

aman, menangani situasi kegawatdaruratan untuk mengoptimalkan 

kesehatan wanita dan bayinya yang baru lahir (Nuhroho, 2010). 

Berdasarkan data diatas penulis melakukan studi kasus dalam 

bentuk Karya Tulis Ilmiah  dengan judul “ Asuhan Keperawatan Pada Ny.Y 

Post Partum Sectio Caesarea Dengan Indikasi Ketuban Pecah Dini Di 

Ruang Raden Dewi Sartika  Rumah Sakit Sekarwangi Kabupaten 

Sukabumi”. 

B. Tujuan  

1. Tujuan menulis karya tulis ilmiah ini secara umum 

Untuk mendapatkan pengalaman secara nyata dalam memberikan 

asuhan keperawatan secara langsung pada klien dengan Sectio Caesarea 

Dengan Indikasi Ketuban Pecah Dini. 

2. Tujuan menulis karya tulis ilmiah secara khusus  

a) Mampu menjelaskan hasil dari pengkajian asuhan keperawatan 

maternitas dengan Sectio Caesarea dengan indikasi ketuban pecah 

dini. 

b) Penulis dapat mendeskripsikan diagnosa kepada klien dengan 

indikasi Sectio Caesarea akibat ketuban pecah dini.  

c) Mampu menggambarkan secara terperinci perihal konsep pada 

perencanaan dengan kasus asuhan keperawatan kepada klien dengan 

tindakan Sectio Caesarea disertai indikasi ketuban pecah dini.  
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d) Melaksanakan implementasi terhadap klien sesuai dengan tindakan 

yang menjadi masalah dalam kasus Sectio Caesarea. 

e) Melakukan pengevaluasian dengan baik terhadap klien yang 

melakukan persalinan menggunakan tindakan Sectio Caesarea 

dengan indikasi ketuban pecah dini. 

f) Dapat membedakan secara baik dengan cara membandingkan antara 

konsep materi dengan tindakan yang ada di lapangan. 

C. Metode Telaahan  

1. Metode deskritif, penulis mampu menunjukan jalannya konsep asuhan 

keperawatan yang dilakukan dengan cara memberikan tindakan kepada 

klien yang bertujuan untuk menjelaskan permasalahan yang sedang 

dialami oleh klien terutama dengan indikasi Sectio Caesarea 

2. Teknik Pengumpulan Data Dalam Penulisana Karya Tulis Ilmiah Ini 

a) Wawancara  

Teknik bermusyawarah dengan klien dan keluarga maupun perawat 

yang ada diruangan dengan harapan adanya informasi berupa data 

yang diberikan oleh klien maupun keluarga.  

b)  Observasi 

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan penglihatan secara 

langsung kepada pasien dengan menggunakan apa yang kita lihat 

secara mandiri agar penulisan asuhan keperawatan dapat berjalan 

dengan baik.  
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c) Studi Dokumentasi  

d) Dengan cara melihat data rekam medik klien yang mengalami sectio 

caesarea serta dengan indikasi ketuban pecah dini yang dimana 

sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga klien serta perawat 

yang ada diruanan 

e) Pemeriksaan Fisik  

Disini penyusun menggunakan metode pemeriksaan fisik dengan 

persistem. 

3. Sumber dan Jenis Data Yang Dilakukan 

a) Sumber Data Primer, suatu informasi berupa data yang bisa 

diperoleh secara langsung yakni berbincang-bincang dengan 

pasien mengenai informasi yang diperoleh dari pasien dan 

keluarga pasien.  

Sumber Data Sekunder, informasi yang didapat dari orang-orang 

terdekat klien serta perawat yang ada diruangan tersebut.  

b) Jenis data dalam karya tulis ilmiah ini 

Data secara objektif , yaitu  yang dilakukan dengan cara observasi 

atau dari pengukuran dari status kesehatan klien (Setiadi, 2012). 

Data secara subjektif, yaitu data yang mendeskripsikan secara 

verbal tentang masalah kesehatan klien dan akan memperoleh 

datanya dari riawayat keperawatan termasuk persepsi dari klien 

itu sendiri.   
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D. Sistematika Penulisan   

BAB 1 dalam bab ini terdapat latar belakang mengapa 

memilih kasus tersebut untuk dijadikan karya tulis ilmiah, sehingga 

akan muncul tujuan umum maupun khusus serta sistematika 

penulisan karya tulis ilmiah. 

Dalam Tinjaun Pustaka BAB II ini penulis menuliskan 

beberapa bagian, seperti materi konsep dasar Sectio Caesarea 

dengan indikasi ketuban pecah dini yang terdiri dari pengertian 

Sectio Caesarea, etilogi, patofisiologi, manifestasi klinik, 

pemeriksaan penunjang, penatalaksanaan serta konsep dasar post 

Sectio Caesarea yang mencakup proses keperawatan.  

BAB III ini dijelaskan tahap proses Asuhan Keperawatan 

yang dilakukan secara langsung dalam keperawatan maternitas, 

proses keperawatan yang biasa disusun seperti pengkajia, diagnosa 

keperawatan, perencanaa, implementasi, evaluasi, catatan 

perkembangan serta yang terakhir mengenai pembahasan yang akan 

dibahas seputar keperawatan maternitas.  

BAB IV Dalam bab ini dijelaskan kesimpulan dan 

rekomendasi  biasanya mencakup penejlasan singkat dari karya tulis 

ilmiah yang disusun oleh penulis dari BAB 1-IV sekaligus 

memberikan rekomendasi kepada pihak Rumah Sakit, Dosen serta  

pihak Perpustakaan yang telah membantu menyelesaikan asuhan 

keperawatan.
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