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BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Data Riset Kesehatan Dasar (RIKESDAS) tahun 2018 menyebutkan

penolong persalinan perempuan pada rentang umur 10-54 tahun 93,1%

merupakan tenaga kesehatan yang diantaranya 62,7% oleh bidan, 28,9% oleh

dokter kandungan, 1,2% dokter umum, dan 0,3% oleh perawat. Sebanyak 6,7%

perempuan Indonesia melakukan persalinan dengan non tenaga kesehatan. Pada

beberapa kasus, ibu di Indonesia mengalami persalinan dengan tindakan sectio

caesarea. Tindakan ini tidak bisa sembarangan karena hanya pada ibu yang

memiliki indikasi untuk tindakan sectio caesarea yang dapat menjalaninya. Akan

tetapi, banyak dari ibu di Indonesia yang melakukan tindakan ini untuk

menyesuaikan tanggal kelahiran sesuai dengan keinginannya.

Salah satu indikasi dari tindakan sectio caesarea adalah malpresentasi,

dalam kasus penulis, pasien hamil dalam keadaan janin gemelli letak lintang. Data

kehamilan kembar dua terjadi kurang lebih 1 dalam 100 kehamilan, sedangkan

kehamilan kembar tiga terjadi kurang lebih 1 dalam setiap 8000-9000 kehamilan.

Data tahun 2019 menyebutkan terdapat 0,133% dari 5347 kasus malpresentasi di

Ruang Lavender, RSUD Pasar Minggu, Jakarta. Kasus malpresentasi janin

apabila tidak dilanjutkan akan menyebabkan banyak komplikasi, seperti

prematuritas, bayi lahir dengan APGAR skor rendah, asfiksia, hingga kematian

janin. Di samping itu, komplikasi dapat terjadi pada ibu, yakni sepsis, perdarahan

postpartum, ruptur uteri, kerusakan abdominal, hingga kematian ibu.

Laporan WHO menyebutkan pada tahun 2014 Angka Kematian Ibu (AKI)

setelah melahirkan mencapai 289.000 jiwa di dunia. Sedangkan hasil Survei

Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 menyebutkan Angka

Kematian Ibu di Indonesia ada 3l59 jiwa per 100.000 kelahiran hidup.

Peran perawat dalam melakukan asuhan keperawatan pada ibu postpartum

adalah perawat harus mengetahui komplikasi-komplikasi yang akan terjadi,

seperti infeksi, perdarahan, dan komplikasi lainnya. Perawat juga harus
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memberitahu ibu jikalau terdapat tanda dan gejala komplikasi sehingga ibu

dapat segera melaporkan kepada perawat. Perawat juga bertanggungjawab

terhadap klien sampai klien mencapai kemandiriannya. Asuhan keperawatan pada

ibu postpartum didasari dengan memberikan motivasi dan pengetahuan pada ibu

dalam memenuhi kebutuhan mandiri dan bayinya sehingga target kemandirian ibu

tercapai.

I.2 Tujuan Penulisan

Penulisan karya tulis ini terdiri dari dua tujuan penulisan, yaitu :

I.2.1 Tujuan Umum

Karya tulis ini bertujuan untuk memperoleh pengalaman dan pemberian

asuhan keperawatan pada Ny. N dengan pasca sectio caesarea atas indikasi janin

gemelli letak lintang di Ruang Lavender, RSUD Pasar Minggu, Jakarta.

I.2.2 Tujuan Khusus

a. Mampu melakukan pengkajian pada Ny. N dengan pasca sectio caesarea

atas indikasi janin gemelli letak lintang di Ruang Lavender, RSUD Pasar

Minggu, Jakarta

b. Mampu merumuskan diagnosa keperawatan pada Ny. N dengan pasca

sectio caesarea atas indikasi janin gemelli letak lintang di Ruang Lavender,

RSUD Pasar Minggu, Jakarta

c. Mampu merencanakan tindakan keperawatan pada Ny. N dengan pasca

sectio caesarea atas indikasi janin gemelli letak lintang di Ruang Lavender,

RSUD Pasar Minggu, Jakarta

d. Mampu melaksanakan implementasi keperawatan pada Ny. N dengan

pasca sectio caesarea atas indikasi janin gemelli letak lintang di Ruang

Lavender, RSUD Pasar Minggu, Jakarta

e. Mampu melakukan evaluasi keperawatan pada Ny. N dengan pasca

sectio caesarea atas indikasi janin gemelli letak lintang di Ruang Lavender,

RSUD Pasar Minggu, Jakarta

f. Mampu mengidentifikasi kesenjangan yang terdapat antara teori dan

kasus pada Ny. N dengan pasca sectio caesarea atas indikasi janin gemelli

letak lintang di Ruang Lavender, RSUD Pasar Minggu, Jakarta
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g. Mampu mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun penghambat serta

dapat mencari solusi pada kasus Ny. N dengan pasca sectio caesarea atas indikasi

janin gemelli letak lintang di Ruang Lavender, RSUD Pasar Minggu, Jakarta

h. Mampu mendokumentasikan semua kegiatan asuhan keperawatan pada Ny. N

dengan pasca sectio caesarea atas indikasi janin gemelli letak lintang di Ruang

Lavender, RSUD Pasar Minggu, Jakarta

I.3 Ruang Lingkup

Asuhan keperawatan yang diberikan pada Ny. N pada pasca sectio caesaria

selama 3 hari, dari tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan 28 Februari 2020 di Ruang

Lavender, RSUD Pasar Minggu, Jakarta.

I.4 Metode Penulisan

I.4.1 Data Primer

Data primer pada karya tulis ini berlangsung dari sumber asli, tidak melalui pihak

ketiga maupun perantara. Pengkajian dilakukan langsung kepada pasien, keluarga

pasien, dan tenaga kesehatan yang terlibat dengan tujuan mendapatkan data dan

informasi yang akurat pada masalah keperawatan Ny. N dengan pasca sectio caesarea

atas indikasi janin gemelli letak lintang. Pemeriksaan fisik dan observasi, penulis

melakukan pemeriksaan fisik head to toe meliputi inspeksi, palpasi, auskultasi, dan

perkusi. Pengkajian dilakukan secara langsung dihadapan pasien dan keluarga pasien.

I.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui

perantara, diperoleh dan dicatat oleh pihak tim. Terdiri dari studi dokumentasi dan studi

kepustakaan. Studi dokumentasi, penulis melakukan pengumpulan data dari catatan

asuhan keperawatan yang dibuat oleh perawat dan catatan medis pasien. Studi

kepustakaan, penulis melakukan pengumpulan data dasar dalam penyusunan karya tulis

secara teorits yaitu dengan mempelajari literatur yang berkaitan dengan kasus dan

sumber lainnya.
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