
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Angka kematian ibu (AKI) sebagai salah satu indikator kesehatan ibu 

masih tinggi di Negara Indonesia dibandingkan di ASEAN. Data AKI menurut 

survey demografi kesehatan Indonesia (SDKI) 2007, adalah 228 per 100.000 

kelahiran hidup. Penyebab langsung kematian ibu tertinggi adalah per-

darahan (28%), eklamsia (24%), infeksi (11%), komplikasi masa puerperium 

(8%), abortus (5%), partus lama/macet (5%), lain-lain (14%) (Anonim, 2009). 

Perdarahan merupakan salah satu sebab utama kematian ibu secara 

langsung pada saat bersalin. Penyebab perdarahan dapat berupa atonia 

uteri, robekan jalan lahir, dan retensio plasenta. ketiga penyebab tersebut 

dapat mengakibatkan syok pada ibu bahkan kematian pada ibu, bila ibu telah 

kehabisan darah yang terlalu banyak melebihi 500 cc (Manuaba IGB, 2007; 

h. 810). 

Penyebab perdarahan yang disebabkan oleh retensio plasenta 

sebanyak 16%-17% angka ini sangat bermakna dalam angka kematian ibu. 

Pada retensio plasenta faktor-faktor yang dapat mengakibatkan perdarahan 

kemungkinan terjadinya anemia dan multiparitas (Sujiyatini, 2011; h. 141).  

Retensio plasenta merupakan gangguan pada kelahiran plasenta yang 

terlalu lama atau plasenta belum lahir setelah 30 menit anak lahir atau lebih. 

Penyebab retensio plasenta bisa karena kontraksi uterus yang kurang kuat, 

plasenta yang melekat terlalu erat pada dinding uterus tapi tidak ada usaha 

untuk melahirkan (Manuaba IGB, 2001; h. 433). 
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Plasenta harus dikeluarkan karena dapat menimbulkan bahaya 

perdarahan. Plasenta yang sudah lepas dari dinding uterus akan tetapi 

belum keluar, disebabkan oleh tidak adanya usaha untuk melahirkan atau 

karena salah penanganan kala III, sehingga menyebabkan lingkaran 

konstraksi pada bagian bawah uterus yang menghalangi keluarnya plasenta/ 

inkarserasio plasenta (Prawirohardjo S, 2002; h. 656-7). 

 Upaya menurunkan kejadian perdarahan pasca persalinan akibat 

retensio plasenta tidak hanya mengurangi risiko kematian ibu, namun juga 

menghindarkannya dari resiko kesakitan yang berhubungan dengan 

perdarahan pasca persalinan, seperti reaksi tranfusi, tindakan operatif, dan 

infeksi. Penatalaksanaan aktif kala III persalinan (setelah lahirnya bayi dan 

bersakhir dengan lahirnya plasenta) dapat menurunkan risiko perdarahan 

pasca persalinan sampai 40%. 

 Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di RSUD Purbalingga 

sejumlah ibu bersalin dengan retensio plasenta sebanyak 11 pada tahun 

2010, karena di RSUD Purbalingga angka keberhasilan pada retensio 

plasenta cukup tinggi. Maka  penulis tertarik untuk melakukan studi kasus 

dengan judul “ Asuhan Kebidanan Pada Ibu Bersalin Dengan Retensio 

plasenta’’, karena penulis berharap dapat mengurangi angka kematian ibu 

akibat perdarahan pada persalinan. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan masalah 

“Bagaimana Askeb Ibu Bersalin dengan Retensio Plasenta pada Ny. S Umur 

27 th G1 P0 A0 di Ruang Bersalin RSUD Purbalingga?”. 
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C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Diperoleh pengalaman nyata dan mampu melaksanakan asuhan 

kebidanan dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan. 

2. Tujuan Khusus 

a.  Mampu melaksanakan pengkajian pada ibu bersalin dengan retensio  

plasenta. 

b.  Mampu menentukan diagnosa kebidanan, masalah dan kebutuhan 

ibu bersalin dengan retensio plasenta. 

c.  Mampu merumuskan diagnosa potensial yang terjadi berdasarkan  

masalah atau diagnosa yang sudah diidentifikasi. 

d.  Mampu melakukan antisipasi baik secara langsung maupun     

kolaborasi sesuai dengan kondisi ibu bersalin. 

e.  Mampu menyusun rencana tindakan sesuai dengan masalah dan 

kebutuhan yang terjadi, sehingga dapat teratasi. 

f.  Mampu melaksanakan tindakan kebidanan sesuai dengan 

kebutuhan dan masalah. 

g. Mampu mengevaluasi hasil perkembangan ibu bersalin dengan 

 retensio plasenta. 

 

D. Ruang Lingkup 

1. Sasaran 

Sasaran pada kasus ini yaitu, Ibu bersalin dengan Retensio Plasenta 

2. Tempat 

Asuhan kebidanan dilaksanakan di ruang bersalin RSUD  Purbalingga 
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3. Waktu 

Waktu pengkajian dilakukan pada saat penyusunan KTI pada  bulan 

desember sampai bulan april dan pengambilan kasus pada tanggal  4 

Juni 2011 sampai melaksanakan pengkajian sampai evaluasi pada 

tanggal 8 Juni 2011. 

 

E. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat praktis 

Sebagai masukan bagi tenaga bidan di Rumah Sakit Umum Daerah 

Purbalingga khususnya yang berkaitan dengan penatalaksanaan ibu 

bersalin dengan Retensio Plasenta. 

2. Manfaat teoritis 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan yang 

dapat menambah wawasan khususnya mengenai penyebeb kejadian pada 

ibu dengan retensio plasenta. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengambilan kasus penulis menggunakan cara-cara untuk 

mengumpulkan data yang di butuhkan dalam penyusunan studi kasus, 

meliputi: anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, 

dokumentasi, studi kasus dan telaah dokumen. Sedangkan pengumpulan 

data dilakukan dengan cara data primer dan sekunder. 

1. Data Primer 

a. Anamnesa 

 Metode pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung 

ke pasien, dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada ibu dan 

berbicara langsung dengan ibu (Depkes RI, 2008; h. 8). 
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b. Observasi 

 Metode pengumpulan data dengan cara observasi langsung ke 

pasien dilakukan juga dengan mengajukan pertanyaan kepada ibu 

dan berbicara langsung dengan ibu (Depkes RI, 2008; h. 8). 

c. Pemeriksaan fisik 

      Metode pengumpulan data dengan cara melakukan 

pemeriksaan fisik kepada pasien (Depkes RI, 2008; h. 8). 

2. Data Sekunder 

a. Dokumentasi 

Penulis menggunakan rekam medic di RSUD  yang ada kaitannya 

dengan pasien. Contohnya : status pasien, register ibu bersalin, dan 

pemeriksaan penunjang (USG staff).   

b. Studi Pustaka 

Penulis menggunakan buku, liflet yang berhubungan dengan ibu 

bersalin pada Retensio Plasenta. 

c. Media Elektronik 

Dengan membuka situs website yang tekait dengan studi kasus yang 

dilakukan (Varney H, 2008). 

 

G. Sistematika Penulisan 

      BAB I  PENDAHULUAN 

Terdiri dari pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, 

tujuan penulisan, pembatasan kasus, metode pengumpulan data dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 Tinjauan pustaka membahasa tentang : 

a. Tinjauan Medis 

1)  Persalinan  

Definisi, tahap-tahap persalinan, sebab-sebab persalinan, 

tanda  gejala, penatalaksanaan. 

2)  Retensio plasenta 

Definisi, etiologi, faktor predisposisi, fisiologi/patofisiologi, 

tanda dan gejala, pemeriksaan penunjang dan penatalaksan- 

aan medis.  

b. Tinjauan Teori Asuhan Kebidanan 

1) Tinjauan manajemen varney 

Tinjauan asuhan kebidanan menggunakan kerangka berfikir 

varney yang terdiri 7 langkah yaitu pengkajian, interprestasi 

data (diagnosa dan masalah) diagnosa potensial dan tindakan 

antisipasi segera untuk mencegahnya, penyusunan rencana 

tindakan dan evaluasi.  

2) Tinjauan asuhan kebidanan  

Tinjauan asuhan kebidanan menggunakan kerangka berfikir 

varney yang terdiri 7 langkah yaitu pengkajian, interprestasi 

data (diagnosa dan masalah) diagnosa potensial dan tindakan 

antisipasi segera untuk mencegahnya, penyusunan rencana 

tindakan dan evaluasi.  
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c. Landasan hukum dan kewenangan bidan 

Berisi landasan hukum baik undang-undang maupun Kepmenkes 

dan standar pelayanan kebidanan yang mengatur tugas pokok 

dan kompetensi bidan serta wewenang bidan sesuai kasus yang 

diambil. 

BAB III TINJAUAN KASUS 

Terdiri dari tinjauan kasus meliputi penerapan asuhan kebidanan 

pada ibu bersalin dengan Retensio Plasenta mulai pengkajian, 

interprestasi data, diagnosa masalah/potensial, identifikasi 

kebutuhan yang memerlukan penanganan segera, merencanakan 

asuhan kebidanan, pelaksanaan dan evaluasi serta perkembangan 

dengan menggunakan SOAP. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Terdiri dari pembahasan kasus meliputi pembahasan masalah 

kesenjangan teori dan kenyataan pada asuhan kebidanan yang 

diberikan kepada pada ibu bersalin dengan Retensio Plasenta. 

BAB V PENUTUP 

 Berisi kesimpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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