
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut WHO diseluruh dunia setiap menit seorang perempuan 

meninggal karena komplikasi terkait dengan kehamilan  dan nifas.  Dengan 

kata lain  1.400 perempuan meninggal setiap hari atau lebih dari 500.000 

perempuan meninggal setiap tahun karena kehamilan, persalinan dan nifas. 

Menurut Hanifa dalam journal keperawatan angka  kematian  ibu  (AKI)  di 

Indonesia masih tertinggi di  negara ASEAN. Penyebab langsung kematian 

ibu di Indonesia dan  negara lainnya di dunia hampir sama yaitu akibat 

perdarahan (28%), eklampsia (24%)  dan infeksi (11%). Sementara 

penyebab tidak langsung kematian ibu antara lain  kurang  energi  kronis 

pada kehamilan (37%) dan  anemia pada kehamilan (40%).   

Di Indonesia sendiri menurut data Depkes RI (2006), prevalensi 

anemia defisiensi besi pada remaja putri yaitu 28% (Hayati, 2010), dan dari 

Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2004, menyatakan bahwa 

prevalensi anemia defisiensi besi pada balita 40,5%, ibu hamil 50,5%, ibu 

nifas 45,1%, remaja putri 10-18 tahun 57,1%, dan usia 19-45 tahun 39,5%. 

Dari  semua kelompok umur tersebut, wanita memiliki resiko paling tinggi 

untuk menderita anemia terutama remaja putri. (jurnal keperawatan holistik ) 

Sebagian besar perempuan mengalami anemia selama kehamilan, 

baik dinegara maju maupun negara berkembang. Badan kesehatan dunia 

atau world haelth organization (WHO) memperkirakan  bahwa 35-75% ibu 

hamil dinegara berkembang dan 18% ibu hamil dinegara maju mengalami 
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anemia. (sarwono,2008; h 777). Sedangkan  40% kematian ibu dinegara 

berkembang berkaitan dengan anemia pada kehamilan dan kebanyakan 

anemia pada kehamilan disebabkan oleh defisiensi besi dan perdarahan 

akut, bahkan keduanya saling berinteraksi. (Rukiyah A.Y;2010, h. 114 ) 

Berdasarkan hasil Survai Kesehatan Rumah Tangga ( SKRT ) 

prevalensi anemia defisiensi besi pada ibu hamil sebesar 63,5% tahun 1995, 

turun menjadi 40,1% pada tahun 2001, dan pada tahun 2007 turun menjadi 

24,5% ( Riske esdas. 2007 ). Angka anemia defisiensi besi ibu hamil di 

indonesia tergolong masih tinggi walaupun terjadi penurunan pada tahun 

2007. Keadaan ini mengindikasikan bahwa anemia defisiensi besi menjadi 

masalah kesehatan masyarakat. (Depkes, 2010) 

Di Puskesmas 1 Kemranjen selama tahun 2012 dari 576 ibu hamil 

yang diperiksa, terdapat 413 orang  menderita anemia, yaitu dengan nilai Hb 

kurang dari 8 gr% 10 orang, Hb kurang dari 10 gr% 227 orang dan Hb lebih 

dari 10 gr% 176 orang.  (Dinkes Kabupaten Banyumas, 2012).  

Sebagai tenaga kesehatan dalam menanggulangi anemia pada ibu 

hamil dengan melakukan pemeriksaan darah minimal dua kali yaitu pada 

kehamilan trimester I dan kehamilan trimester III serta menganjurkan untuk 

mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dengan asupan zat gizi yang 

cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh, selain itu juga perlu dilakukan 

pemberian tablet penambah darah sebanyak 90 tablet selama kehamilan, 

(Pudiastuti R.D; 2011 h. 104) 

 Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik 

mengambil masalah tentang Asuhan Kebidanan Ibu Hamil pada Ny. F 

G1P0A0 umur 21 tahun Hamil 32 minggu 2 hari dengan anemia ringan, agar 
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dapat menangani masalah anemia selama kehamilan dengan menerapkan 

manajemen varnay dan dapat menanggulangi ibu hamil dengan anemia 

ringan khususnya di Puskesmas 1 kemranjen. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengambil kasus dengan permasalahan, 

“Bagaimana Asuhan Kebidanan Ibu Hamil pada Ny. F  G1P0A0 umur 21 

tahun hamil 32 minggu 2 hari dengan Anemia Ringan di Puskesmas 1 

Kemranjen ?” 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Mahasiswa mampu melakukan dan menerapkan manajemen kebidanan 

ibu hamil pada Ny. F G1P0A0 umur 21 tahun hamil 32 minggu 2 hari 

dengan anemia ringan dengan menggunakan manajemen kebidanan 

varney. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mahasiswa mampu melaksanakan  pengkajian pada ibu hamil dengan 

anemia ringan 

b. Mahasiswa mampu menginterpretasikan data pada ibu hamil dengan 

anemia ringan. 

c. Mahasiswa mampu mengidentifikasikan diagnosa yang dapat terjadi 

pada ibu hamil dengan anemia ringan. 

d. Mahasiswa mampu mengantisipasi seluruh masalah potensial yang 

mungkin terjadi pada ibu hamil dengan anemia ringan. 
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e. Mahasiswa mampu melaksanakan asuhan yang akan diberikan pada 

ibu hamil dengan anemia ringan. 

f. Mahasiswa mampu melaksanankan tindakan kebidanan sesuai 

dengan kebutuhan dan masalah. 

g. Mahasiswa mampu mengevaluasi hasil pelaksanaan tindakan pada 

ibu hamil dengan anemia ringan. 

D. Ruang lingkup 

1. Sasaran 

Sasaran pengambilan kasus ini adalah ibu hamilNy. F G1P0A0 umur 21 

tahun hamil 32 minggu 2 hari dengan Anemia Ringan di Puskesmas  1 

Kemranjen 

2. Tempat 

Pengambilan kasus dilaksanakan di Puskesmas 1 Kemranjen 

3. Waktu 

a. Penyusunan proposal dilaksanakan pada tanggal 25 november 2012  

b. Pengambilan kasus dilaksanakan pada tanggal 22 April 2013 sampai 

18 Mei  2013 

c. Penyusunan Karya Tulis Ilmiah dilaksanakan  pada tanggal 29 April 

2013 

E. Manfaat  

1. Teoritis 

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan masukan, pengalaman dan 

penambahan wawasan ilmu pengetahuan dibidang kebidanan terutama 

yang terkait dengan ibu hamil dengan anemia 
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2. Praktis 

Bagi tenaga kesehatan, diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat sebagai 

bahan untuk terus memberikan pelayanan asuhan kebidanan pada ibu 

hamil dengan anemia. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengambilan kasus penulis menggunakan metode studi kasus dengan 

pendekatan tujuh langkah varney. 

Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara data primer dan 

sekunder. 

1. Data Primer 

a. Wawancara  

Suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dimana penulis mendapatkan keterangan atau informasi secara lisan 

dari seseorang (responden) atau bercakap-cakap berhadapan muka 

dengan orang tersebut (face to face).  (Notoatmodjo, 2010; h.139). 

b. Obsevasi 

Dokumentasi merupakan aspek yang penting dalam pengkajian 

data riwayat kesehatan dan pengkajian fisik. Setelah pengumpulan 

data selesai dilakukan, dapat mengorganisasikan dan mencatatnya 

dengan cara yang tepat dan benar. (Priharjo; 2007, h. 31) 

c. Pemeriksaan fisik 

Pemeriksaan fisik berguna untuk mengetahui kesehatan fisik ibu 

dan janin serta yang terjadi pada suatu pemeriksaan ke pemeriksaan 

berikutnya. (Mufdlilah; 2009, h.14 ) 
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d. Pemeriksaan penunjang 

Uji laboratorium dan pemeriksaan terkait merupakan komponen 

penting dan pengkajian fisik. Semua uji dan pemeriksaan dilakukan 

sebagai bagian skrining rutin yang bervariasi berdasarkan usia klien 

dan status resikony. ( varney, 2007, h. 40 ) 

2. Data Skunder 

a. Dokumentasi 

Metode pengumpulan data yang diperoleh dari catatan - catatan, 

dari dokumen medik penderita dengan mempelajari hasil - hasil 

pemeriksaan untuk mendukung data - data lain (Notoatmodjo S, 2005; 

h. 93 – 112)   

b. Studi Pustaka 

Penulis mencari informasi melalui beberapa sumber dan 

referensi atau literatur yang berhubungan dengan kasus yang diambil 

yaitu tentang kehamilan patologis dengan anemia. Memperoleh 

informasi dari penelitian terdahulu dengan menggunakan data primer 

atau data sekunder dengan menelusuri literatur yang ada serta 

menelaahnya secara tekun dengan mengadakan survey terhadap 

data yang telah ada. (Moh Nazir, 2009; h.93) 

G. Sistematika Penulisan  

BAB I  PENDAHULUAN  

Terdiri dari pendahuluan yang menguraikan latar belakang 

masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, manfaat penulisan, 

metode pengumpulan data dan sistematika penuliusan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan medis meliputi definisi, klasifikasi, etiologi, 

patofisiologi, tanda dan gejala, pemeriksaan penunjang, dan 

penatalaksanaan medis. 

BAB III TINJAUAN KASUS 

Menguraikan tentang kasus asuhan kebidanan pada ibu hamil 

dengan anemia menggunakan 7 langkah varney yaitu 

pengkajian, interpretasi data, diagnosa potensial, identifikasi 

kebutuhan akan kebutuhan segera atau kolaborasi dan 

konsultasi, perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasi. 

Catatan perkembangan menggunakan metode SOAP (subjektif, 

obyektif, assesment, dan planning) 

BAB IV     PEMBAHASAN 

Terdiri dari pembahasan kasus meliputi pembahasan masalah 

kesenjangan teori dan kenyataan di lapangan pada asuhan 

kebidanan yang diberikan pada ibu hamil dengan anemia. 

BAB V      PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN  
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