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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Perdarahan hebat adalah penyebab paling utama dari kematian ibu di 

seluruh dunia.  Antara 10 – 20% kematian ibu tersebut disebabkan oleh 

perdarahan postpartum (PPP). Perdarahan postpartum merupakan penyebab 

kehilangan darah serius yang paling sering dijumpai di bagian obstetrik.  

Sebagai faktor penyebab langsung kematian ibu, perdarahan postpartum 

merupakan penyebab sekitar seperempat dari keseluruhan kematian akibat 

perdarahan obstetrik yang disebabkan oleh perdarahan postpartum, plasenta 

previa, solusio plasenta, kehamilan ektopik, perdarahan akibat abortus dan 

ruptura uteri (Cunningham, 2000  hal 214). 

Penyebab langsung kematian ibu adalah perdarahan (30%), eklampsia 

(25%), partus lama (5%), komplikasi aborsi (8%), infeksi (12%). Resiko 

kematian ibu meningkat atau penyebab tidak langsung dari kematian ibu yaitu 

apa bila ibu mengalami perdarahan, karena faktor yang melatarbelakangi 

angka kematian ibu di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor 

diantaranya karena perdarahan postpartum. Perdarahan post partum yang 

dapat menyebabkan kematian ibu 45% terjadi pada 24 jam pertama setelah 

bayi lahir, yang dapat disebabkan karena atonia uteri, laserasi jalan lahir, dan 

retensio sisa plasenta (Prawirohardjo, 2008; h. 523). 
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Retensio sisa plasenta merupakan tertinggalnya sebagian 

plasenta dalam rongga rahim yang dapat menimbulkan perdarahan 

post partum (Prawirohardjo, 2008 ; h. 527). Adapun bahaya yang 

dapat ditimbulkan karena retensio sisa plasenta adalah terjadinya 

syok hipovolemik yaitu terjadinya kehilangan cairan dengan cepat 

yang dapat menyebabkan kelemahan, penglihatan kabur, letargis dan 

apabila kondisi tersebut tidak segera ditangani maka dapat 

mengakibatkan kematian (Ralph dan Martin, 2009 ; h. 173). 

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 

tahun 2008 menyebutkan bahwa, angka kejadian perdarahan karena 

retensio sisa plasenta di Indonesia sendiri sebesar 64% dari 1.000 

persalinan. Angka terjadinya perdarahan karena retensio sisa 

plasenta  di Provinsi  Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar 45% 

dari 562 persalinan. Hasil survei pendahuluan yang dilakukan peneliti 

di RSUD Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara diketahui jumlah 

persalinan pada tahun 2010 sebanyak 1.369 orang dan 87 (6,35%) 

diantaranya mengalami retensio sisa plasenta. Pada tahun 2011 

jumlah persalinan sampai bulan Nopember sebanyak 1.154 orang 

dan 86 (7,45%) diantaranya mengalami retensio sisa plasenta. 

Dari data-data di atas maka penulis tertarik untuk menulis 

Karya Tulis Ilmiah dengan mengambil judul “Asuhan Kebidanan Ibu 

Nifas Dengan Retensi Sisa Plasenta Pada Ny. F di RSUD 

Banjarnegara tahun 2012“. 
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A. Rumusan Masalah 

“Bagaimana Asuhan Kebidanan Ibu Nifas Dengan Retensio Sisa 

Plasenta Pada Ny. F  19 th P2A0 di Ruang Teratai RSUD Banjarnegara 

tahun 2012? “ 

 

B. Tujuan   

1. Mampu menerapkan Asuhan Kebidanan pada ibu nifas dengan 

perdarahan post partum primer menggunakan 7 langkah Varney 

berdasarkan standar pelayanan kebidanan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mampu melakukan pengkajian pada ibu nifas dengan retensio sisa 

plasenta. 

b. Mampu menginterpretasikan data pengkajian pada ibu nifas dengan 

retensio sisa plasenta. 

c. Mampu melakukan diagnosa pada ibu nifas dengan retensio sisa 

plasenta. 

d. Mampu melakukan ldentifikasi kebutuhan yang diperlukan untuk 

tindakan segera pada asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan 

retensio sisa plasenta. 

e. Mampu melakukan perencanaan tindakan pada ibu nifas dengan 

retensio sisa plasenta dengan kebutuhan yang ada. 

f. Mampu melakukan tindakan kebidanan yang telah direncanakan pada 

ibu nifas dengan retensio sisa plasenta dengan kebutuhan yang ada. 

g. Mampu melakukan evaluasi tindakan kebidanan pada ibu nifas 

dengan perdarahan post partum primer. 
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C. Ruang Lingkup 

1. Sasaran 

Dengan pengambilan kasus ini pada Ny F 19 th  ibu nifas dengan retensi 

sisa plasenta. 

2. Tempat pengambilan kasus 

Pada pengambilan kasus ini dilaksanakan di  Ruang Teratai RSUD 

Banjarnegara.  

3. Waktu 

a. Penyusunan proposal dilakukan dari tanggal 1 desember 2011 – 30 

Maret 2012. 

b. Waktu pengambilan kasus dilakukan tanggal 6 mei 2012 

c. Waktu pengkajian kasus karya tulis ilmiah dilakukan dari tanggal  6 

mei sampai 16 mei 2012 

D. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Penulis 

Penulis berharap dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini dapat 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang didapat 

selama dibangku kuliah serta dapat menerapkan ilmu pengetahuan 

dan ketrampilan ke dalam praktek di lapangan terutama tentang 

asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan retensio sisa plasenta. 

b. Bagi ibu nifas 

Dapat meningkatkan ilmu pengetahuan pasien, serta bisa 

menentukan tindakan yang tepat dan diinginkan pasien sehingga bisa 
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secara dini mengetahui dan mengatasi jika terjadi permasalahan pada 

ibu nifas dengan retensio sisa plasenta. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Tenaga Kesehatan 

Tenaga kesehatan diharapkan mampu memberikan yang terbaik pada 

ibu nifas dengan retensio sisa plasenta dan sebagai masukkan untuk 

meningkatkan mutu pelayanan kebidanan. 

 

E. Metode Memperoleh Data 

Metode pengumpulan data dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini dengan 

cara data primer dan sekunder sebagai berikut : 

1. Data Primer 

a. Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan adalah suatu hasil perbuatan jiwa secara aktif dan 

penuh perhatian untuk menyadari adanya rangsangan. Mula – mula 

rangsangan dari luar mengenai indera dan terjadilah penginderaan, 

kemudian apabila rangsangan tersebut menarik perhatian akan 

dilanjutkan dengan adanya pengamatan (Notoatmodjo, 2002; h. 93). 

Jadi pengumpulan data pada kasus ini dilakukan dengan cara 

pengamatan secara langsung pada klien dengan memberikan 

asuhan kepada ibu nifas dengan perdarahan post partum primer. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu metode yang dipergunakan untuk 

mengumpulkan data, dimana peneliti mendapatkan keterangan  atau 

pendirian secara lisan dari seseorang sasaran penelitian                               
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(responden), atau bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang 

tersebut  (face to face). Gejala-gejala sosial yang tidak dapat terlihat 

atau diperoleh melalui observasi dapat digali dari wawancara 

(Notoatmodjo, 2002; h. 102). 

c. Pemeriksaan Fisik 

Pemeriksaan fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki (Priharjo, 

2007; h. 14). 

 

2. Data Sekunder 

a. Dokumentasi 

Penulis menggunakan rekam medik pasien yang ada kaitannya 

dengan pasien, contohnya riwayat kesehatan ibu. 

b. Studi Pustaka 

Penulis menggunakan buku yang berhubungan dengan perdarahan 

post partum primer. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini berdasarkan sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang : 

Latar Belakang, Tujuan Penyusunan KTI Pembatasan Kasus, 

Metode Pengumpulan Data, Sistematika Penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Terdiri dari : Tinjauan Teori Medis, Tinjauan Teori Asuhan 

Kebidanan. 
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BAB III  TINJAUAN KASUS 

Memuat intisari asuhan kebidanan yang telah dilaksanakan yaitu 

: Pengkajian, Interpretasi Data, Diagnosa, Tindakan Kebutuhan 

segera yang direncanakan, Perencanaan tindakan, Pelaksanaan 

tindakan, Evaluasi tindakan, Catatan perkembangan (SOAP). 

BAB IV PEMBAHASAN 

Perbandingan antara teori dengan kenyataan pada ibu 

menopause sesuai dengan langkah-langkah manajemen 

kebidanan. 

BAB V PENUTUP 

Terdiri dari : Kesimpulan dan Saran. 

Kesimpulan adalah ringkasan dari semua materi. 

Saran itu suatu ungkapan yang bermaksud untuk memperbaiki 

dari mutu pelayanan yang sudah ada. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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