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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehamilan  merupakan  suatu  proses  yang  fisiologis.  Masa  kehamilan

dimulai  dari  konsepsi sampai lahirnya janin.  Kehamilan melibatkan perubahan

fisik maupun emosional dari ibu serta perubahan sosial  dalam keluarga, pada

umumnya kehamilan berkembang dengan normal dan menghasilkan kelahiran

bayi sehat cukup bulan melalui  jalan lahir  namun kadang-kadang tidak sesuai

dengan  yang  diharapkan.  Berat  badan  lahir  merupakan  salah  satu  indikator

kesehatan  bayi  baru  lahir.  Besar  kecilnya  berat  badan  lahir  tergantung

bagaimana pertumbuhan janin intrauterine selama kehamilan (Asrinah, 2010)

Penyakit  Menular  Seksual  (PMS)  saat  ini  cenderung  meningkat  di

Indonesia.  Penyebarannya  sulit  ditelusuri  sumbernya,  sebab  tidak  pernah

dilakukan registrasi terhadap penderita yang ditemukan. Jumlah penderita yang

sempat  terdata  hanya  sebagian  kecil  dari  jumlah  penderita  sesungguhnya.

Faktor  yang  menyebabkan  angka  kejadian  PMS  antara  lain:  Seks  tanpa

pelindung,  berganti-ganti  pasangan,  mulai  aktif  secara seksual pada usia dini,

penggunaan alkohol, penyalahgunaan obat, monogamy serial, seks untuk uang,

sudah  terkena  suatu  PMS  dan  Cuma  pakai  KB  Pil  untuk  kontrasepsi.

(Siswandi,2007) 

PMS Diperkirakan lebih dari 340 juta kasus baru dari PMS yang dapat

disembuhkan  (sifilis,  gonorea,  infeksi  klamidia,  dan infeksi  trikomonas)  terjadi

setiap  tahunnya  pada  laki-  laki  dan  perempuan  usia  15-  49  tahun.  Secara

epidemiologi penyakit ini tersebar di seluruh dunia, angka kejadian paling tinggi

tercatat di Asia Selatan dan Asia Tenggara, diikuti Afrika bagian Sahara, Amerika

Latin,  dan  Karibean.  Jutaan  PMS  oleh  virus  juga  terjadi  setiap  tahunnya,

diantaranya ialah HIV, virus herpes, human papilloma virus, dan virus hepatitis B

Di Amerika, jumlah wanita yang menderita infeksi klamidial 3 kali lebih tinggi dari

laki- laki.

Dari seluruh wanita yang menderita infeksi klamidial, golongan umur yang

memberikan kontribusi yang besar ialah umur 15-24 tahun. Di Indonesia sendiri,

telah banyak laporan mengenai prevalensi infeksi menular seksual ini. Beberapa

laporan  yang  ada  dari  beberapa  lokasi  antara  tahun  1999  sampai  2001

menunjukkan prevalensi infeksi gonore dan klamidia yang tinggi antara 20%-35%
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. Selain klamidia, sifilis maupun gonore , infeksi HIV/AIDS saat ini juga menjadi

perhatian  karena  peningkatan  angka  kejadiannya  yang  terus  bertumbuh  dari

waktu  ke  waktu.  Jumlah  penderita  HIV/AIDS  dapat  digambarkan  sebagai

fenomena gunung es,  yaitu  jumlah penderita  yang dilaporkan jauh lebih  kecil

daripada  jumlah  sebenarnya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  jumlah  penderita

HIV/AIDS  di  Indonesia  yang  sebenarnya  belum  diketahui  secara  pasti.

Diperkirakan  jumlah  orang  dengan  HIV  di  Indonesia  pada  akhir  tahun  2003

mencapai 90.000 – 130.000 orang. Sampai dengan Desember 2008, pengidap

HIV positif yang terdeteksi adalah sebanyak 6.015 kasus. Sedangkan kumulatif

kasus AIDS sebanyak 16.110 kasus atau terdapat tambahan 4.969 kasus baru

selama tahun 2008. Kematian karena AIDS hingga tahun 2008 sebanyak 3.362

kematian . Di Propinsi Sumatera Utara sendiri, dari 12.855.845 jumlah penduduk

yang tercatat, ada sedikitnya 2947 yang menderita infeksi menular seksual.(Daili

SF, 2003)

Angka kejadian PMS dari 340 juta kasus baru yang dapat disembuhkan

(sifilis, gonorea, infeksi klamidia, dan infeksi trikomonas) terjadi setiap tahunnya

pada laki-laki dan perempuan usia 15- 49 tahun. Secara epidemiologi penyakit ini

tersebar di seluruh dunia, angka kejadian paling tinggi tercatat di Asia Selatan

dan Asia Tenggara, diikuti Afrika bagian Sahara, Amerika Latin, dan Karibean. Di

Amerika, jumlah wanita yang menderita infeksi klamidial 3 kali lebih tinggi dari

laki- laki.  Dari seluruh wanita yang menderita infeksi klamidial,  golongan umur

yang memberikan kontribusi yang besar ialah umur 15-24 tahun. (Djuanda,2007)

Prevalensi  PMS  di  negara  berkembang  jauh  lebih  tinggi  dibandingkan

dengan di negara maju. Pada perempuan hamil di dunia, angka kejadian gonore

10 – 15 kali lebih tinggi, infeksi klamidia 2 – 3 kali lebih tinggi, dan sifilis 10 – 100

kali lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kejadiannya pada perempuan

hamil di negara industri. Pada usia remaja (15 – 24 tahun) merupakan 25% dari

semua populasi yang aktif secara seksual, tetapi  memberikan kontribusi hampir

50%  dari  semua  kasus  PMS  baru  yang  didapat.  Kasus-kasus  PMS  yang

terdeteksi hanya menggambarkan 50% - 80% dari semua kasus PMS yang ada

di  Amerika.  Ini  mencerminkan  keterbatasan  “screening”  dan  rendahnya

pemberitaan akan PMS (Daili SF,2003)

Pada kehamilan terjadi perubahan anatomi, penurunan reaksi imunologis,

perubahan  flora  serviko-vaginal,  yang  semuanya  akan  berpengaruh  pada

perjalanan dan manifestasi klinis PMS itu sendiri. Pada kehamilan, dapat terjadi
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penularan infeksi dari ibu ke janin dengan cara kontak langsung saat persalinan,

infeksi  yang  menjalar  secara  ascenden,  dan agen penyebab  yang  masuk ke

sirkulasi janin menembus barier plasenta. Mengingat berbahayanya PMS pada

kehamilan, maka diperlukan adanya usaha pencegahan. Penanganan penyakit

menular  seksual  pada  kehamilan  adalah  dengan  penanganan  umum,

konservatif,  termasuk  konseling  dan  pengobatan  pada  mitra  seksual.

(Siswandi,2007) 

Di Indonesia sendiri,  telah banyak laporan mengenai prevalensi  infeksi

menular seksual di indonesia. Beberapa laporan yang ada dari beberapa lokasi

antara tahun  1999  sampai  2001  menunjukkan  prevalensi  infeksi  gonore  dan

klamidia yang tinggi  antara 20% - 35% .  Di  Banjarmasin  Kalimantan Selatan

jumlah penderita infeksi menular seksual terus meningkat berdasarkan data dari

Dinas Kesehatan tercatat 2320 kasus pada tahun 2014 dan peningkata kasus

tidak hanya terjadi pada penderita yang memiliki profesi rentan akan penularan

infeksi menular seksual, tapi juga pada remaja usia pelajar, antar pelajar SMP

sampai dengan Pelajar SMA. (Siswandi,2007)

Berdasarkan  data  Dinas  Kesehatan  dari  26  puskesmas,  puskesmas

pekauman yang paling banyak ibu hamil yang mengalami PMS , dari data Dinas

Kesehatan  bulan januari s/d oktober 2016  PMS pada ibu hamil, HIV 2 orang,

gonorea 6 orang, vaginitis 4 orang, klamidia 3 orang, herpes 1 orang, dan dari

data puskesmas pekauman dari bulan januari s/d februari 2017 PMS pada ibu

hamil, gonorea 4 orang,vaginitis 1

Berdasarkan studi pendahuluan dipuskesmas pekauman penulis bertemu

dengan ibu  hamil  yang  terkena  gonorea,  dengan  keluhan gonorea saat  usia

kehamilan ibu 1 bulan, pertama terkena ibu mengatakan sering buang air kecil

dan  sakit,  alat  kelamin  terasa  gatal,  perut  bagian  bawah  terasa  sakit  dan

perdarahan haid tidak teratur,  setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium ibu

dinyatakan  positif  gonorea.  Petugas  kesehatan  menyarankan  ibu  untuk

melakukan pengobatan,  Pada saat  ini  ibu pengobatan hari  ke 13,  karena ibu

masih merasakan ada nyeri ketika buang air kecil dan gatal pada alat kelamin.

Berdasarkan  latar  belakang  maka  penulis  tertarik  mengambil  judul

tentang  Asuhan  kebidanan  pada  ibu  hamil  dengan  PMS  (Penyakit  Menular

Seksual) gonorea di Puskesmas Pekauman

B. Rumusan Masalah
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Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka rumusan masalah

dalam studi kasus ini adalah “Bagaimana asuhan kebidanan pada ibu hamil yang

mengalami PMS ( Penyakit Menular Seksual ) dengan gonorea di Puskesmas

Pekauman ? “

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum

Tujuan Studi kasus ini adalah memberikan asuhan kebidanan pada ibu

hamil  yang  mengalami  PMS  (  Penyakit  Menular  Seksual  )  gonorea di

puskesmas pekauman 

2. Tujuan Khusus

a. Melakukan  pengkajian  data  subjektif  pada  ibu  hamil  yang  mengalami

PMS ( Penyakit Menular Seksual ) dengan gonorea

b. Melakukan pengkajian data objektif pada ibu hamil yang mengalami PMS

( Penyakit Menular Seksual ) dengan gonorea

c. Merumuskan  analisis  data  yang  terdiri  dari  diagnosa,  masalah,  dan

kebutuhan.

d. Melakukan  penatalaksaan  pada  ibu  hamil  yang  mengalami  PMS

( Penyakit Menular Seksual ) dengan gonorea

e. Mengevaluasi asuhan kebidanan pada ibu hamil yang mengalami PMS 

( Penyakit Menular Seksual ) dengan gonorea

D. Manfaat Penelitian

1. Institusi pendidikan Sari Mulia

Sebagai bahan acuan dan referensi untuk bahan penelitian lebih lanjut serta

untuk  menambah  pengetahuan  yang  berkaitan  dengan  ibu  hamil  yang

mengalami PMS (Penyakit Menular Seksual) dengan gonorea 

2. Tempat Penelitian

Sebagai bahan masukan bagi lokasi penelitian untuk memberikan penjelasan

dan pendidikan kesehatan tentang ibu hamil yang mengalami PMS (Penyakit

Menular  Seksual)  dengan  gonorea yang  dapat  menimbulkan  komplikasi

dalam kehamilan.

3. Bagi Peneliti
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Menambah  wawasan  mengenai  pengetahuan  ibu  hamil  yang  mengalami

PMS  (Penyakit  Menular  Seksual)  dengan  gonorea dalam  kehamilan  dan

diharapkan  hasil  penelitian  dapat  menjadi  sumber  data  dasar  bagi

penilainnya yang berkaitan dengan ibu hamil yang mengalami PMS (Penyakit

Menular Seksual) gonorea

4. Bagi Ibu Hamil

    Menambah wawasan  untuk  ibu  hamil  supaya  ibu  lebih  tahu  tentang  PMS

(Penyakit Menular Seksual) dengan gonorea dan supaya ibu lebih tahu cara

penangananya.


