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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perdarahan obstetrik masih tetap menjadi penyebab utama kematian ibu di 

Amerika Serikat, dan 54% sampai 93% kematian ini berpeluang besar untuk dapat 

dicegah (Bingham & Jones, 2012). Penelitian deskriptif retrospektif dilakukan 

untuk mengetahui morbiditas dan mortalitas di antara kehamilan tanpa komplikasi 

mencatat bahwa jenis persalinan yang paling banyak dilakukan di Rumah Sakit 

Srinagarind adalah jenis persalinan normal yaitu sebanyak 1.581 sedangkan 

sebanyak 372 ibu bayi dilahirkan dengan sectio caesarea  (Wankaew, Jirapradittha, 

& Kiatchoosakun, 2013). Jumlah ibu yang melakukan persalinan normal di RSUD 

Wangaya berdasarkan data yang didapat dari tahun 2015 sampai tahun 2017 adalah 

sebanyak 2030 orang dimana pada tahun 2015 sebanyak 598 orang, tahun 2016 

sebanyak 631 orang dan tahun 2017 sebanyak 801 orang. 

Menurut penelitian Ajenifuja et al.,  (2010) yang dilakukan di Rumah Sakit 

Pendidikan Obafemi Awolowo Nigeria, penyebab paling sering dari perdarahan 

pascapersalinan adalah retensi produk konsepsi karena kesalahan penanganan pada 

tahap ketiga persalinan, hal ini terjadi pada (78,57%) kasus. Risiko yang dialami 

ibu selama proses persalinan tidak hanya di fase kala I atau II, bahkan setelah bayi 

sudah keluar dari rahim ibunya risiko tersebut mengancam kehidupan seorang ibu. 

Jika pada proses kala III atau tahap pengeluaran plasenta mengalami perlambatan 

kemungkinan ibu dikatakan mengalami retensi plasenta yang selanjutnya 
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menyebabkan ibu berisiko mengalami perdarahan yang melebihi batas normal 

(Manurung, 2011). 

Tahap ketiga atau kala III persalinan merupakan periode lahirnya bayi sampai 

plasenta, akan tetapi komplikasi dapat terjadi walaupun plasenta sudah dilahirkan. 

Tingkat kehilangan darah sepanjang tahap ini dipengaruhi oleh seberapa cepat 

kontraksi otot rahim dan plasenta dalam memisahkan diri dari dinding rahim. 

Menurut Sukarni & ZH, (2013) perdarahan dianggap patologis apabila jumlahnya 

melebihi dari 500 mL.  

Penelitian Fijriah & Fauziah, (2016) menemukan prevalensi perdarahan 

pascapersalinan pada  usia  risiko  tinggi  yaitu < 20 tahun  dan  > 35 tahun  sebesar 

(70,7%) dan usia risiko  rendah sebesar (29,3%) yaitu 20-35  tahun yang artinya ibu 

dengan usia risiko tinggi mempunyai risiko mengalami kejadian perdarahan 

pascapersalinan 4,72  kali  dibandingkan ibu dengan usia risiko rendah. Penelitian 

Antonius et al. (2011) mengatakan bahwa risiko untuk terjadinya perdarahan pasca 

persalinan pada multipara empat kali lebih besar dibandingkan pada primipara 

diakibatkan dinding uterus menipis dimana miometrium dan tonus otot sudah tidak 

terlalu baik dalam melakukan kontraksi pada multipara. 

Perdarahan pascapersalinan (PPH) merupakan dampak yang dihasilkan oleh 

gabungan berbagai faktor risiko, oleh karena itu sangat perlu dilakukan langkah-

langkah komprehensif untuk mengendalikan faktor risiko utama yaitu risiko 

perdarahan sedini mungkin untuk menurunkan kejadian perdarahan 

pascapersalinan (Wang et al., 2014). Menurut hasil penelitian di Rumah Sakit 

Pendidikan Nigeria sebanyak 112 wanita mengalami perdarahan pasca melahirkan 

ditinjau selama periode kala III persalinan, sebanyak 76 (67,86%) mengalami 
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perdarahan pascapersalinan primer dan 36 (32,14%) mengalami perdarahan 

pascapersalinan sekunder (Ajenifuja et al., 2010).  

Ragam atau variasi kehilangan darah rata-rata berkisar dari 300 mL terhadap 

mereka yang hanya menerima pijat rahim, sedangkan untuk 135 mL terhadap 

mereka yang dilakukan peregangan tali pusat terkendali. Dalam rejimen oksitosin 

profilaksis, kehilangan darah rata-rata tertinggi (300 ml) di antara mereka yang 

hanya menerima suntikan oksitosin intramuskular atau oksitosin intramuskular 

yang disertai peregangan tali pusat terkendali, sedangkan terendah (200 ml) pada 

mereka yang menerima ketiga komponen manajemen aktif kala tiga (Sheldon, 

Durocher, Winikoff, Blum, & Trussell, 2013). Hasil penelitian yang sudah 

dilakukan 20 percobaan (mengikutsertakan 10.806 wanita) di San Francisco 

California menggambarkan pemakaian oksitosin profilaksis, obat yang membantu 

kontraksi rahim dapat mengurangi jumlah kehilangan darah selama tahap III 

persalinan (Westhoff et al., 2013). 

Kejadian perdarahan post-partum di seluruh kelompok manajemen aktif kala 

tiga dengan okstitosin profilaksis, tingkat kehilangan darah ≥ 700 mL merupakan 

yang tertinggi di antara mereka yang menerima pijat rahim disertai peregangan tali 

pusat terkendali yaitu (13,8%) sedangkan yang terendah terhadap mereka hanya 

dilakukan peregangan tali pusat terkendali sebanyak (4,9%) (Sheldon et al., 2013). 

Manajemen aktif kala III merupakan tahapan yang terdiri dari pemeriksaan 

kontraksi uterus, awal penjepitan tali pusat dan peregangan tali pusat terkendali 

sampai terlahirnya plasenta (Westhoff et al., 2013). Di Rumah Sakit Umum Daerah 

Wangaya, komponen dalam prosedur manajemen aktif kala III mengacu pada 

prosedur Asuhan Persalinan Normal (APN) Indonesia antara lain: pemberian 
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uterotonika Oxytocin, peregangan tali pusat terkendali, pemijatan fundus uteri. 

Manajemen aktif diperkenalkan untuk mencoba mengatasi perdarahan (Begley 

et al., 2015). Manajemen aktif kala III persalinan telah terbukti mengurangi risiko 

perdarahan pascapersalinan (PPH) yang lebih besar dari 1000 mL (Westhoff et al., 

2013). Hasil penelitian yang mengikutsertakan 200 wanita, tindakan pemijatan pada 

fundus uteri yang diberikan selama 10 menit pada 60 menit pertama setelah 

kelahiran plasenta efektif mengurangi risiko kehilangan darah sebesar 80% 

(Hofmeyr et al., 2013).  

Hasil penelitian membuktikan bahwa  pada semua wanita dengan risiko 

perdarahan post partum, manajemen aktif kala III memperlihatkan angka rata-rata 

penurunan jumlah kehilangan darah pada ibu post partum yaitu <500 mL pada 4636 

wanita (Begley et al., 2015). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian 

tentang gambaran asuhan keperawatan pada ibu partus spontan kala III dengan 

risiko perdarahan di Ruang Bersalin (VK) RSUD Wangaya Kota Denpasar karena 

di RSUD Wangaya terdapat peningkatan jumlah ibu yang melakukan persalinan 

normal terhitung sejak dua tahun ke belakang yaitu dari tahun 2015 ke tahun 2016 

terjadi peningkatan sebesar 9% dan dari tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi 

peningkatan sebesar 46%. 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Bagaimanakah gambaran asuhan keperawatan pada ibu partus normal kala III 

dengan risiko perdarahan post partum di Ruang Bersalin RSUD Wangaya? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Tujuan umum studi kasus ini adalah untuk mengetahui gambaran asuhan 

keperawatan pada ibu partus normal kala III dengan risiko perdarahan post partum 

di Ruang Bersalin RSUD Wangaya. 

2. Tujuan Khusus  

Secara lebih khusus, studi kasus ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi pengkajian keperawatan pada ibu partus normal kala III 

dengan risiko perdarahan post partum di Ruang Bersalin RSUD Wangaya. 

b. Mengidentifikasi diagnosa keperawatan pada ibu partus normal kala III dengan 

risiko perdarahan post partum di Ruang Bersalin RSUD Wangaya. 

c. Mengidentifikasi rencana keperawatan pada ibu partus normal kala III dengan 

risiko perdarahan post partum di Ruang Bersalin RSUD Wangaya. 

d. Mengidentifikasi implementasi keperawatan pada ibu partus normal kala III 

dengan risiko perdarahan post partum di Ruang Bersalin RSUD Wangaya. 

e. Mengidentifikasi evaluasi keperawatan pada ibu partus normal kala III dengan 

risiko perdarahan post partum di Ruang Bersalin RSUD Wangaya. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau mengembangkan 

ilmu keperawatan maternitas khususnya asuhan keperawatan pada Ibu partus 

spontan kala III dengan risiko perdarahan post partum. 
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b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber data bagi peneliti 

berikutnya khususnya yang terkait dengan asuhan keperawatan pada Ibu partus 

spontan kala III dengan risiko perdarahan post partum. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi perawat diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman 

untuk memberikan asuhan keperawatan pada Ibu partus spontan kala III 

dengan risiko perdarahan post partum. 

b. Bagi manajemen diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bagan bagi 

kepala ruangan dalam melakukan monitoring atau supervisi tentang asuhan 

persalinan normal kala III dengan risiko perdarahan post partum
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