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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

  Data yang dikeluarkan WHO bahwa setiap hari di tahun 2017 sekitar 810 

wanita meninggal karena sebab yang dapat dicegah terkait dengan kehamilan 

dan persalinan. Antara 2000 dan 2017, rasio kematian ibu ( jumlah kematian 

ibu per 100.000 kelahiran hidup) turun sekitar 38% di seluruh dunia.94% dari 

semua kematian ibu terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. 

Remaja muda (usia 10-14) menghadapi risiko komplikasi dan kematian yang 

lebih tinggi akibat kehamilan dibandingkan wanita lain. Perawatan terampil 

sebelum, selama dan setelah melahirkan dapat menyelamatkan nyawa wanita 

dan bayi baru lahir. Kematian ibu masih sangat tinggi. Sekitar 295.000 wanita 

meninggal selama dan setelah kehamilan dan persalinan pada 2017 (WHO, 

2019). 

  Angka kematian bayi di dunia juga masih tinggi, anak-anak menghadapi 

risiko kematian tertinggi dalam bulan pertama kehidupan mereka dengan 

tingkat global rata-rata 18 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 

2018. Secara global, 2,5 juta anak meninggal pada bulan pertama kehidupan 

pada tahun 2018 sekitar 7.000 kematian neonatal setiap hari, sebagian besar 

hampir tiga perempat meninggal, dengan sepertiga meninggal pada hari 

pertama (WHO, Neonatal Mortality, 2019). 



2 
 

 

Asuhan Kebidanan Berkelanjutan..., Okti Noviani, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2020 

Angka Kematian Ibu merupakan salah satu indikator untuk melihat 

keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu yang 

disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya. Secara 

umum terjadi penurunan kematian ibu di Indonesia selama periode 1991-2015 

dari 390 menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup. Walaupun terjadi 

kecenderungan penurunan angka kematian ibu, namun tidak berhasil mencapai 

target MDGs yang harus dicapai yaitusebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup 

pada tahun 2015. Hasil supas tahun 2015 memperlihatkan angka kematian ibu 

tiga kali lipat dibandingkan target MDGs (Kemenkes RI, 2019). 

  Upaya kesehatan anak telah menunjukkan hasil yang baik terlihat dari 

angka kematian anak dari tahun ke tahun yang menunjukkan penurunan. Hasil 

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 menunjukkan 

AKN sebesar 15 per 1.000 kelahiran hidup, AKB 24 per 1.000 kelahiran 

hidup, dan AKABA 32 per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Balita 

telah mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) 2030 yaitu 

sebesar 25/1.000 kelahiran hidup dan diharapkan AKN juga dapat mencapai 

target yaitu 12/1.000 kelahiran hidup (Kemenkes, 2019). 

  Jumlah kasus kematian Ibu di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 

sebanyak 421 kasus, mengalami penurunan dibandingkan jumlah kasus 

kematian ibu tahun 2017 yang sebanyak 475 kasus. Sebesar 36,80% kematian 

disebabkan oleh Pre Eklamsi, Perdarahan 22,60%, infeksi 5,20%, dan lain-lain 

sebesar 3535,40% (Dinkes Jateng, 2019). 
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  AKN (Angka Kematian Neonatal), AKB (Angka Kematian Bayi), dan 

AKABA (Angka Kematian Balita) di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2014 

sampai dengan 2018 kecenderunganya menurun. Di Jawa Tengah tahun 2018 

AKN sebesar 6,1 per 1000 kelahiran hidup, AKB  sebesar 8,37 per 1000 

kelahiran hidup dan AKABA sebesar 9,49 per 1000 kelahiran hidup menurun 

jika dibandingkan AKABA tahun 2017 yaitu 10,4 per 1000 kelahiran hidup 

(Dinkes, 2019). 

  Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Banyumas tahun 2018 sebesar 

67,84/100.000 KH, hal ini ada sedikit kenaikan bila dibandingkan dengan 

tahun 2017 sebesar 54/100.000 KH. Target AKI dalam RPJMN (Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2015-2019 sebesar 

306/100.000 KH, dengan ini target RPJMN Kabupaten Banyumas telah 

tercapai  (Dinas Kesehatan Banyumas, 2019).     

  AKB di Kabupaten Banyumas tahun 2018 sebesar 7.84 per 1.000  

kelahiran hidup. Bila dibanding dengan cakupan yang diharapkan dalam 

RPJMN sudah turun dan mencapai target (Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional tahun 2015-2019, sebesar 24/1000 kelahiran hidup), maka 

target AKB untuk Kabupaten Banyumas sudah tercapai (Dinas Kesehatan 

Banyumas, 2019). 

  Pada Puskesmas Sokaraja II sendiri untuk AKB ditahun 2010 hanya 1 per 

1000 kelahiran hidup, untuk AKI ditahun 2018 tidak ada. Penyebab dari 

kematian bayi dipuskesmas sokaraja II, berdasarkan hasil audit maternal dan 
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perinatal kabupaten Banyumas diketahui adalah umur kehamilan yang kurang 

bulan (prematur). Data mengenai cakupan ANC, persalinan dilayanan 

kesehatan serta PNC sudah mencapai 100%. Begitu juga dengan kegiatan 

posyandu baik balita maupun lansia yang dilakukan secara rutin dan sesuai 

dengan program yang diberlakukan diwilayah kerja Puskesmas Sokaraja II 

(Dinkes Banyumas, 2018). 

  Tujuan dari asuhan kebidanan berkelanjutan yang berupa pengawasan 

dan pemeriksaan yaitu untuk mengenali dan menangani penyulit-penyulit yang 

mungkin diderita sedini mungkin, menurunkan angka morbiditas dan 

mortalitas ibu dan bayi, dan memberikan nasehat-nasehat tentang cara hidup 

sehari-hari dan keluarga berencana, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru 

lahir (Mochtar, 2012). 

  Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan studi kasus 

dengan memberikan asuhan kebidanan berkelanjutan pada ibu hamil trimester 

III, ibu bersalin, bayi baru lahir, neonatus, ibu nifas dan keluarga berencana 

(KB) pada Ny. S di Puskesmas Sokaraja II. 

 

B. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

 Mampu melaksanakan asuhan kebidanan berkelanjutan pada 

kehamilan, persalinan, bayi barulahir, nifas, neonatusdan keluarga 

berencana (KB) dengan menggunakan standar asuhan kebidanan & 
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manajemen 7 langkah varney. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mampu melakukan pengkajian data pada kehamilan, persalinan, bayi 

baru lahir, nifas,dan keluarga berencana. 

b. Mampu melakukan interptretasi data pada kehamilan, persalinan, bayi 

baru lahir, nifas, dan keluarga berencana. 

c. Mampu melakukan identifikasi diagnosa atau masalah potensial pada 

kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, dan keluarga berencana. 

d. Mampu melakukan identifikasi tindakan segera atau kolaborasi pada 

kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas,dan keluarga berencana. 

e. Mampu melakukan rencana menyeluruh asuhan kebidanan pada 

kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, dan keluarga berencana. 

f. Mampu melakukan pelaksanaan  asuhan kebidanan pada kehamilan, 

persalinan, bayi baru lahir, nifas, dan keluarga berencana. 

g. Mampu melakukan evaluasi asuhan kebidanan pada kehamilan, 

persalinan, bayi baru lahir, nifas, dan keluarga berencana. 

h. Mampu melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan pada 

kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, dan keluarga berencana. 

 

C. Manfaat 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

 Dapat mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang 
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ada guna memudahkan mahasiswa khususnya kebidanan dalam 

peningkatan pengetahuan dan wawasan yang lebih baik. 

2. Bagi Tenaga Kesehatan 

 Dapat meningkatkan mutu pelayanan dengan melakukan pendekatan 

secara dini dan berkelanjutan. 

3. Bagi mahasiswa 

 Memperkaya sumber referensi yang berkaitan dalam program studi 

kasus asuhan kebidanan yang berkesinambungan secara berkelanjutan pada 

kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus dan perencanaan 

keluarga berencana (KB). 

4. Bagi masyarakat 

Dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terutama pada ibu hamil 

dalam memeriksakan kehamilannya secara rutin dan sedini mungkin, 

sehingga dapat mendeteksi dini kelainan komplikasi pada kehamilan 

maupun persalinan. 

 

D. Pembatasan Kasus 

1. Sasaran 

 Sasaran dari kasus ini adalah Ny. S umur 28 tahun di Puskesmas 

Sokaraja II Kabupaten Banyumas dari hamil trimester III, bersalin, nifas, 

bayi baru lahir, neonatus dan perencanaan keluarga berencana (KB). 
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2. Tempat 

 Pengambilan kasus di wilayah Puskesmas Sokaraja II Kabupaten 

Banyumas. 

3. Waktu 

a. Penyusunan proposal dimulai dari bulan Januari 2020. 

b. Pengambilan kasus dilaksanakan mulai pada bulan Maret 2020 sampai 

bulan Mei 2020. 

c. Ujian Karya Tulis Ilmiah dilaksanakan pada bulan Juni 2020. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

a. Wawancara 

 Pengumpulan data dilakukan dengan cara tanya jawab atau 

anamnesa pada klien dilakukan secara langsung (Sugiyono, 2014). 

b. Pemeriksaan 

 Penulis mengumpulkan data melalui pemeriksaan fisik dengan 

inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi (Williams, 2012). 

c. Observasi 

 Pada observasi dilakukan terhadap klien yang secara langsung 

dengan metode asuhan kebidanan komprehensif pada kehamilan, 

persalinan, bayi baru lahir, nifas dan masa antara (Sugiyono, 2014). 
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2. Data sekunder 

 Data sekunder yaitu penulis mendapatkan data berbentuk dokumen 

seperti data status buku KIA pasien, register pasien dan laporan persalinan 

(Sulistyaningsih, 2011). 

 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini menggunakan isi tentang : 

1. Latar belakang 

2. Tujuan Penyusunan Proposal KTI 

3. Manfaat  

4. Pembatasan Kasus 

5. Metode Pengumpulan Data 

6. Sistematika penulisan 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Tinjauan Medis 

  Berisi batasan/ definisi, etiologi, faktor predisposisi, fisiologi/ 

patofisiologi, tanda dan gejala, pemeriksaan penunjang dan 

penatalaksanaan medis. 

2. Tinjauan Asuhan Kebidanan 

 Memuat tentang Manajemen Kebidanan dengan menggunakan 

kerangka 7 langkah berfikir Varney.  



9 
 

 

Asuhan Kebidanan Berkelanjutan..., Okti Noviani, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2020 

3. Aspek hukum 

  Landasan Hukum Permenkes RI nomor 

146/MENKES/PER/XI/2010 tentang penyelenggaraan praktik dan 

wewenang bidan. 

BAB III. TINJAUAN KASUS 

Memuat dokumentasi asuhan kebidanan yang telah dilakukan 

secara komprehensif pada kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, 

nifas, neonatus dan perencanaan keluarga berencana (KB). 

BAB IV. PEMBAHASAN 

Pada pembahasan ini berisi tentang perbandingan antara teori 

dengan kenyataan kasus yang disajikan sesuai dengan langkah-

langkah manajemen kebidanan. 

BAB V. PENUTUP 

1. Kesimpulan, merupakan rangkuman dari hasil pembahasan yang 

dapat menjawab permasalahan dan tujuan penyusunan KTI. 

2. Saran, berupa masukan berdasarkan hasil pembahasan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 


