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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penurunan angka kematian ibu (AKI) merupakan salah satu indikator 

untuk melihat kesehatan perempuan. Angka kematian ibu juga merupakan 

salah satu target yang telah ditentukan dalam tujuan pembangunan 

Millennium Development Goals (MDGs) yang ke-5 yaitu meningkatkan 

kesehatan ibu dimana target yang akan dicapai tahun 2015 adalah 

mengurangi sampai ¾ resiko jumlah kematian ibu (Menko kesra, 2012). 

 Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia pada tahun 2015 baru 

mencapai 161/100.000 kelahiran hidup, sementara target MDG‟s indonesia 

adalah 102/100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan instruksi presiden RI 

Nomor 3 Tahun 2010 tentang pembangunan yang berkeadilan, maka seluruh 

Gubernur, Bupati dan Walikota diwajibkan memprioritaskan upaya 

pencapaian target MGD‟s dalam program pembangunan didaerah yang 

dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencapaian MDG‟s 

(Kemenkes RI, Direktorat Bina Kesehatan Ibu, Ditjen Bina Gizi dan Kia, 

2012). 

Angka kematian ibu di Provinsi Jawa Tengah 2012 berdasarkan  

laporan dari kabupaten/ kota sebesar 116,34/100.000 kelahiran hidup, 
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mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan AKI pada tahun 2011 

sebesar 116,01/100.000 kelahiran hidup.  

Abortus dapat terjadi karena berbagai penyebab diantaranya, faktor 

usia ibu atau usia kehamilan. Usia ibu yang kurang dari 20 tahun atau lebih 

dari 40 tahun, lebih beresiko terjadi abortus. Sedangkan dari usia kehamilan 

lebih beresiko pada kehamilan usia kurang dari 20 minggu. Abortus ini 

disertai dengan pengeluaran hasil konsepsi dari jalan lahir serta perdarahan 

disertai dengan pengeluaran janin yang kurang dari 500 gram. Hal ini 

disebabkan karena kurangnya pengetahuan ibu tentang kesehatan 

reproduksi, rendahnya status sosial ekonomi dan pendidikan yang rendah. 

(Maulana, 2008). 

Abortus Incomplete adalah apabila sebagian dari hasil konsepsi telah 

lahir atau teraba pada vagina, tetapi sebagian tertinggal (biasanya jaringan 

plasenta) pendarahan biasanya terus berlangsung, banyak dan 

membahayakan ibu. Servik terbuka karena masih ada benda didalam rahim 

yang dianggap sebagai benda asing (Pantikawati, 2012).   

Abortus yang tidak segera mendapat pertolongan dapat menyebabkan 

beberapa komplikasi diantaranya perdarahan, infeksi, syok hemoragik 

sampai syok endoseptik bahkan sampai kematian karena seseorang yang 

mengalami abortus kebanyakan akan mengalami perdarahan ysng hebat 

sehingga terjadi syok hipovelemik, dan apabila tidak segera ditangani atau 

dengan penanganan yang salah dan kurang tepat bisa mengakibatkan 

kematian (Nugroho T, 2010). 
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Kecemasan merupakan suatu keadaan yang ditandai oleh rasa 

khawatir disertai dengan gejala somatik yang menandakkan suatu kegiatan 

yang berlebihan. Kecemasan merupakan gejala umum tetapi non spesifik 

yang sering merupakan suatu fungsi emosi (Videbeck, 2008). 

Kecemasan sangat berkaitan dengan perasaan tidak pasti dan tak 

berdaya. Keadaan emosi ini tidak memiliki objek yang spesifik. Kondisi 

dialami secara subyektif dan dikomunikasikan dalam hubungan 

interpersonal. Ansietas berbeda dengan rasa takut, yang merupakan 

penilaian intelektual terhadap sesuatu yang berbahaya. 

Curretage adalah serangkaian proses pelepasan jaringan yang melekat 

pada dinding kavum uteri dengan melakukan invasi dan memanipulasi 

instrumen (sendok kuret) ke dalam kavum uteri. Sendok kuret akan 

melepaskan jaringan tersebut dengan teknik pengerokan secara sistematik 

(Saifuddin, 2009). 

Menurut studi pendahuluan data yang diperoleh dari Rumah Sakit dr. 

R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga, jumlah kasus abortus yang pernah 

dirawat mulai dari 1januari s/d 31 mei 2015 tercatat ada 41 kasus abortus  

dan menjalani tindakan curretage, Karena masih tingginya angka abortus 

yang dapat menyebabkan perdarahan dan dapat mengakibatkan kematian 

ibu hamil. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk membuat laporan 

keperawatan „’Asuhan Keperawatan dengan Ansietas Pro dan Post 

Curretage Atas Indikasi Abortus Incomplete Pada Ny. P G3 P2 A0 hamil 24 

minggu 3hari‟‟yang dilakukan secara komperhensif selama 2 hari tanggal 
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24-25 juni 2015 di ruang Bougenville Rumah Sakit Umum daerah dr. R. 

Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. 

B. Tujuan Penulisan  

Di dalam penyusunan tugas akhir ini, penulisan mempunyai 2 tujuan 

yang ingin dicapai oleh penulis yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.  

1. Tujuan Umum 

Menerapkan atau aplikasi Asuhan Keperawatan dengan ansietas Pro 

dan Post Curretage Atas Indikasi Abortus Incomplete Pada Ny. P G3 

P2 A0 hamil 24 minggu 3hari secara komperhensif di Rumah Sakit 

dr.R. Goeteng Taroenadibrata. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan Khusus dari penyusunan laporan Tugas Akhir ini adalah untuk 

memaparkan: 

a. Melaksanakan pengkajian pada pasien Ny. P dengan pro dan 

post curretage atas indikasi Abortus Incomplete 

b. Membuat analisa Data hasil pengakajian dan menetapkan 

diagnosa keperawatan pada Ny. P dengan pro dan post curretage 

atas indikasi Abortus Incomplete 

c. Menetapkan rencana tindakan Keperawatan Pada Ny. P dengan 

pro dan post curretage atas indikasi Abortus Incomplete  

d. Menetapkan Implementasi Keperawatan pda Ny. P dengan pro 

dan post curretage atas indikasi Abortus Incomplete 
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e. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan yang 

telah dilakukan pada pro dan post curretage atas indikasi 

Abortus Incomplete.  

f. Pendokumentasian terhadap pelaksanaan Asuhan Keperawatan 

pada Ny. P dengan pro dan post curretage atas indikasi Abortus 

Incomplete.  

 

C. Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan laporan ini 

adalah secara deskriptif dengan memperhatikan pelaksanaan asuhan 

keperawatan yang dilakukan secara komperhensif, melalui pendekatan 

proses keperawatan, rencana tindakan keperawatan serta implementasi dan 

evaluasi. Tehnik pengumpulan data dalam laporan kasus ini yaitu : 

1. Observasi Partisipatif  

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi 

terhadap keadaan pasien untuk memperoleh masalah kesehatan dan 

keperawatan secara langsung antara pasien dan perawat, observasi di 

lakukan dengan cara melihat bagian tubuh diperiksa.  

2. Wawancara  

Menanyakan langsung kepada klien, keluarga atau orang 

terdekat dengan cara tanya jawab atau anamnesa kepada pasien 

dengan melakukan asuhan keperawatan. 
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3. Studi  

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menggali sumber-

sumber pengetahuan melalui buku-buku atau jurnal terkini (dilakukan 

melalui browsing atau penelusuran internet) yang berkaitan dengan 

asuhan keperawatan pada klien. 

4. Studi Dokumentasi 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah catatan-

catatan tentang kasus klien yang terjadi pada format dokumentasi 

maupun yang terdapat pada rekam medik. 

 

D. Tempat dan Waktu  

Asuhan keperawatan dilakukan diruang Bougenville Rumah Sakit 

Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga dari tanggal 24-

25 juni 2015. 

 

E. Manfaat Penulisan  

Hasil laporan kasus ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis 

dalam keperawatan yaitu sebagai gambaran perawat dalam pengelolaan 

kasus dengan Ansietas pro dan post curretage indikasi Abortus Incomplete 

pada Ny. P G3P2A0 hamil 24 minggu 3 hari di Rumah Sakit dr. R. Goeteng 

Taroenadibrata. 

1. Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai penelitian 

sehingga dapat dijadikan pedoman untuk penelitian selanjutnya. 
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2. Bagi profesi 

Sebagai masukan dan gambaran bagi tenaga medis yang berada di 

Ruang Bougenville Rumah Sakit Umum  dr. R. Goeteng 

Taroenadibrata. Sehingga dapat melakukan pelayanan keperawatan 

pada klien Ny. P dengan Abortus Incomplete. 

3. Bagi Pendidik 

Sebagai masukan data dan perkembangan ilmu pengetahuan. 

4. Bagi ibu Abortus Incomplete 

Untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang Abortus Incomplete 

sehingga dapat membantu ibu dalam melakukan perawatan dirumah 

sakit maupun dirumah. 
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F. Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan laporan kasus ini, penulis menggunakan sistematika 

sebagai berikut:  

BAB I Pendahuluan, membahas tentang latar belakang, tujuan 

penulisan pengumpulan data, tempat dan waktu, Serta 

Sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan pustaka yang terdiri dari pengertian, etiologi,  

patofisiologi, tanda dan gejala, komplikasi, pemeriksaan 

penunjang, penatalaksanaan. 

BAB III  Tinjauan kasus akan membahas tentang laporan kasus 

BAB IV  Pembahasan yang meliputi pengkajian, diagnosa rencana 

tindakan, implementasi.  

BAB V  Penutup, kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

DAFTAR LAMPIRAN 
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