
BAB I 

PENDAHULUAN 

1. LATAR BELAKANG 

Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks, dan janin turun ke dalam 

jalan lahir. Kelahiran adalah proses dimana janin dan ketuban didorong keluar melalui jalan 

lahir (Prawiharjo, 2002). Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin 

yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), lahir spontan dengan presentasi 

belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik ibu maupun janin 

(Prawiharjo, 2002). 

Dari survei demografi dan kesehatan indonesia (sdki) dan data biro pusat statistik 

(bps), angka kematian ibu dalam kehamilan dan persalinan di seluruh dunia mencapai 515 

ribu jiwa pertahun. Ini berarti seorang ibu meninggal hampir setiap menit karena komplikasi 

kehamilan dan persalinannya (dr. Nugraha, 2007). 

Kematian dan kesakitan ibu sebenarnya dapat dikurangi atau dicegah dengan 

berbagai usaha perbaikan dalam bidang pelayanan kesehatan obstetri. Pelayanan kesehatan 

tersebut dinyatakan sebagai bagian integeral dari pelayanan dasar yang akan terjangkau 

seluruh masyarakat. Kegagalan dalam penangan kasus kedaruratan obstetri pada umumnya 

disebabkan oleh kegagalan dalam mengenal resiko kehamilan, keterlambatan rujukan, 

kurangnya sarana yang memadai untuk perawatan ibu hamil dengan resiko tinggi maupun 

pengetahuan tenaga medis, paramedis, dan penderita dalam mengenal kehamilan resiko 

tinggi (krt) secara dini, masalah dalam pelayanan obstetri, maupun kondisi ekonomi 

(Syamsul, 2003). 

Post matur merupakan kasus yang sering kali terjadi pada saat kehamilan yaitu yang 

melewati 294 hari atau 42 minggu lengkap. Diagnosa usia kehamilan didapatkan dengan 

perhitungn usia kehamilan dengan rumus Naegele atau dengan penghitungan tinggi fundus 

uteri ( Kapita Selekta Kedokteran jilid 1). Menurut (Achadiat 2004:32) Kehamilan 

postmatur lebih mengacu pada janinnya, dimana dijumpai tanda-tanda seperti kuku panjang, 

kulit keriput,plantara creases yang sangat jelas, tali pusat layu dan terwarnai oleh 

mekonium.(Varney Helen, 2007). 



Beberapa ahli dapat menyatakan kehamilan lewat bulan bila lebih dari 41 minggu 

karena angka mordibitas dan mortalitas neonatus meningkat setelah usia 40 minggu. Namun 

kurang lebih 18% kehamilan akan berlanjut melebihi 41 minggu hingga 7% akan menjadi 42 

minggu bergantung pada populasi dan kriteria yang digunakan. Seringnya kesalahan dalam 

mendefinisikan postmatur diperlukan deteksi sedini mungkin untuk menghindari kesalahan 

dalam menentukan usia kehamilan. Jika tapi telah ditentukan pada trimester terakhir atau 

berdasarkan data yang tidak dapat diandalkan. D ata yang terkumpul sering menunjukkan 

peningkatan resiko lahir mati seiring peningkatan usia kehamilan lebih dari 40 minggu. 

2. TUJUAN 

1. Tujuan Umum 

Mengerti dan memahami mengenai konsep dan asuhan keperawatan pada 

resiko tinggi persalinan post matur. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengerti dan memahami tentang konsep persalinan normal 

b. Mengerti dan memahami adaptasi Fisik dan Psikologis pada ibu Selama Proses 

persalinan 

c. Mengerti dan memahami penatalaksanaan nyeri non farmakologi 

d. Mengerti dan memahami tindakan pembedahan pada persalinan 

e. Mengerti dan memahami resiko tinggi pada persalinan post matur 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PENUTUP 

1. KESIMPULAN 

Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi 

pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang 

kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik ibu maupun janin 

(Prawiharjo, 2002). 

Postmatur menunjukan atau menggambarkan keadaan janin yang lahir telah 

melampaui batas waktu persalinannya, sehingga dapat menyebabkan beberapa 

komplikasi. (Buku Pengantar Kuliah Obsetri: hal 450). Kehamilan lewat bulan, suatu 

kondisi antepartum, harus dibedakan dengan sindrom pasca maturitas, yang merupakan 

kondisi neonatal yang didiagnosis setelah pemerikasaan bayi baru lahir. 

      Etiologi pada kelahiran lewat bulan ini masih belum pasti. Namun ada faktor yang 

diduga bayi lahir lewat bulan atau postmatur, yang dikemukakan adalah faktor hormonal 

yaitu kadar progesteron, kurangnya air ketuban dan insufisiensi plasenta. Bayi postmatur 

menunjukan gambaran yang khas, yaitu berupa kulit keriput, mengelupas lebar-lebar, 

sianosis, badan kurus yang menunjukan pengurasan energi, dan maturitas lanjut karena 

bayi tersebut matanya terbuka. Kulit keriput telihat sekali pada bagian telapak tangan dan 

telapak kaki. Kuku biasanya cukup panjang. Biasanya bayi postmatur tidak mengalami 

hambatan pertumbuhan karena berat lahirnya jarang turun dibawah persentil ke-10 untuk 

usia gestasinya. Banyak bayi postmatur Clifford mati dan banyak yang sakit berat akibat 

asfiksia lahir dan aspirasi mekonium. Berapa bayi yang bertahan hidup mengalami 

kerusakan otak. 

2.  SARAN 

      Memperhatikan kondisi saat fase kehamilan sangatlah penting dengan gizi yang 

cukup dan seimbang, oleh karena itu bagi ibu-ibu yang hamil hendaklah mempersiapkan 

persalinan dengan sebaik-baiknya, serta dengan melakukan pemeriksaan rutin baik untuk 

mengetahui kesehatan janin dan sang ibu, selain itu juga penting dalam mendeteksi sedini 

mungkin umur kehamilan ibu untuk menghindari kesalahan dalam menentukan usia 

kehamilan sehingga kehamilan post matur dapat diakhiri sehingga tidak menimbulkan 

komplikasi yang dapat membahayakan keselamatan ibu dan janin. 



 

 


