
     BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu indikator untuk mengetahui derajat kesehatan masyarakat 

adalah Angka Kematian Bayi (AKB). Angka kematian bayi di Indonesia saat 

ini masih tergolong tinggi. Angka kematian bayi di Indonesia tercatat 51,0 per 

1.000 kelahiran hidup pada tahun 2003. Penyebab kematian bayi terbanyak 

adalah karena gangguan perinatal. Dari seluruh kematian perinatal sekitar 2-

27% disebabkan karena kelahiran prematur dengan berat badan lahir rendah 

(BBLR). Sementara itu prevalensi prematur pada saat ini diperkirakan 7-14% 

yaitu sekitar 459.200 – 900.000 bayi dengan BBLR. ( Depkes RI, 2005 ) 

Berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, jumlah berat 

badan lahir rendah (BBLR) di Jawa Tengah pada tahun 2009 sebanyak 

16,303 (2,81%) meningkat bila dibandingkan tahun 2008 sebesar 11.865 

(2.08%). Dan kabupaten Banyumas merupakan wilayah dengan kejadian 

BBLR paling tinggi pada tahun tersebut ditingkat provinsi. Hal tersebut 

berdasarkan data dari Profil Kesehatan Kabupaten Banyumas pada tahun 

2008 dengan kejadian BBLR sebanyak 1,2%, sedangkan pada tahun 2009 

kejadian BBLR meningkat menjadi 6,4%. BBLR menjadi penyebab tidak 

langsung kematian neonatal yang pertama di Kabupaten Banyumas. 
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Menurut data rekam medik bayi baru lahir dengan BBLR di RSUD 

dr.R.Goeteng Taroenadibrata Purbalingga pada tahun 2011 mencapai 145 

kasus yaitu 67 bayi laki-laki dan 78 bayi perempuan, dengan rincian 126 

kasus (86,9%) dapat ditangani dan 19 kasus (13,1%) tidak dapat ditangani. 

Sedangkan pada bulan Februari-November tahun 2012, angka kematian bayi 

yang disebabkan karena BBLR sebanyak 30 kasus yaitu 17 bayi laki-laki dan 

13 bayi perempuan. 

 Bayi dengan BBLR termasuk dalam kelompok neonatus resiko tinggi. 

Istilah neonatus resiko tinggi menyatakan bahwa bayi harus mendapatkan 

pengawasan ketat oleh para dokter, perawat maupun bidan yang telah 

berpengalaman karena neonatus ini memiliki kemungkinan lebih besar untuk 

mengalami kematian atau menjadi sakit berat dalam masa neonatal. Untuk 

menurunkan angka kesakitan dan kematian neonatus, maka perlu sekali 

para tenaga kesehatan terutama bidan, mengenali neonatus dengan resiko 

tinggi sedini mungkin. Kehidupan bayi biasanya berakhir di ruang perawatan 

intensif neonatus sebagai akibat berbagai morbiditas neonatus. 

 Kewenangan bidan di Rumah Sakit dalam penanganannya dilakukan 

seperti mempertahankan suhu karena BBLR mudah mengalami hipotermi 

dengan perawatan intensif dalam inkubator, memberikan alat bantu 

pernapasan oksigen, memberikan cairan infus, mencegah infeksi karena 

BBLR sangat rentan akan infeksi dan menderita sakit, melakukan 

pengawasan nutrisi/ASI karena refleks menghisap dan menelan BBLR belum 

sempurna oleh sebab itu pemberian nutrisi bisa dilakukan dengan diberikan 
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langsung atau per sonde, melakukan penimbangan ketat pada perubahan 

berat badan yang mencerminkan kondisi gizi/nutrisi bayi erat kaitannya 

dengan daya tahan tubuh serta melakukan kolaborasi dengan dokter 

Spesialis Anak. (Asrining, 2003) 

Dari data diatas penulis tertarik mengambil judul “Asuhan Kebidanan 

Bayi Baru Lahir Patologis pada Bayi Ny.W Umur 1 hari dengan Berat Badan 

Lahir Rendah di RSUD dr R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

yang diangkat yaitu “Bagaimana Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir 

Patologis pada Bayi Ny.W Umur 1 Hari dengan Berat Badan Lahir Rendah 

(BBLR) di Ruang Perinatologi RSUD dr.R.Goeteng Taroenadibrata 

Purbalingga?“ 

 

C. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Mahasiswa mampu menerapkan manajemen Asuhan Kebidanan 

pada Bayi Baru Lahir dengan BBLR secara komprehensif melalui 

pendekatan manajemen kebidanan Varney. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mampu melaksanakan pengkajian pada bayi baru lahir dengan BBLR 

untuk mendapatkan data-data fokus yang sesuai dengan teori. 
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b. Mampu mendiagnosa terhadap bayi baru lahir dengan BBLR 

berdasar data yang akurat sesuai data yang dikumpulkan. 

c. Mampu mengidentifikasikan masalah atau diagnose potensial 

berdasarkan interpretasi data pada bayi baru lahir  dengan BBLR. 

d. Mampu mengidentifikasikan kebutuhan segera atau kolaborasi 

dengan petugas kesehatan yang lain untuk penanganan bayi baru 

lahir dengan BBLR. 

e. Mampu merencanakan asuhan kebidanan yang akan diberikan pada 

bayi baru lahir dengan BBLR. 

f. Mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir 

dengan BBLR. 

g. Mampu mengevaluasi asuhan kebidanan yang telah diberikan pada 

bayi baru lahir dengan BBLR. 

h. Mampu mendokumentasikan hasil pengkajian kasus secara Varney 

dan data perkembangan didokumentasikan menggunakan SOAP 

(Subyektif, Obyektif, Assesment, Planning) sebagai catatan 

perkembangan. 

 

D. Pembatasan Kasus 

1. Sasaran  

Sasaran pada kasus ini adalah Bayi Baru Lahir pada Bayi  Ny.W 

Umur 1 Hari dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). 

2. Tempat 
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Asuhan Kebidanan dilaksanakan di Ruang Perinatologi RSUD 

dr.R.Goeteng Purbalingga. 

3. Waktu 

a. Penyusunan Proposal  :   25 Nov 2012 s/d 16 Maret 2013 

b. Pengambilan Kasus  :   18 Maret s/d 18 April 2013 

c. Penyusunan KTI  :   19 April s/d 30 Juni 2013 

 

E. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Penulis 

Penulis berharap dapat meningkatkan ketrampilan dan 

pengetahuan dalam melakukan Asuhan Kebidanan pada Bayi Baru 

Lahir Patologis dengan Berat Badan Lahir Rendah serta dapat 

menerapkan ilmu pengetahuan. 

b. Bagi Instansi Pendidikan Kesehatan 

Dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan Asuhan 

Kebidanan pada Bayi Baru Lahir Patologis dengan Berat Badan Lahir 

Rendah yang selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Instansi Pelayanan Kesehatan 

Dapat digunakan sebagai masukan untuk meningkatkan mutu 

pelayanan kebidanan sehingga dapat mengurangi dan mencegah 

terjadinya Berat Badan Lahir Rendah pada bayi baru lahir. 
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b. Bagi Masyarakat 

Diharapkan dapat memberi pengetahuan terhadap 

masyarakat tentang perawatan bayi baru lahir dengan BBLR dengan 

tepat. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini 

berdasarkan data primer dan sekunder. Adapun tekhnik pengumpulan data 

sebagai berikut : 

1. Data Primer 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan metode dalam pengumpulan data 

dengan mewawancarai secara langsung dari responden yang diteliti. 

Metode ini memberikan hasil secara langsung dan dapat dilakukan 

apabila ingin tahu hal-hal dari responden secara mendalam serta 

jumlah responden sedikit. (A.Aziz Alimul, 2010) 

b. Observasi (Pengamatan) 

Observasi (Pengamatan) adalah metode pengumpulan data 

dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka 

saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa 

tersebut bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan, yang 

kemudian dicatat seobyektif mungkin. (A.Aziz Alimul, 2010) 
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c. Pemeriksaan Fisik 

Penulis mengumpulkan data melalui pemeriksaan inspeksi 

yaitu suatu proses observasi yang dilakukan secara sistematis. 

Observasi dilaksanakan dengan menggunakan indra penglihatan. 

Palpasi yaitu suatu tekhnik menggunakan indra peraba. Dan 

auskultasi yaitu pemeriksaan dengan jalan mendengarkan suara yang 

dihasilkan oleh tubuh dengan menggunakan stetoskop 

(Varney,Helen.2010)  

2. Data Sekunder 

a. Sekunder 

Penulis menggunakan Rekam Medik di RSUD dr.R.Goeteng 

Taroenadibrata Purbalingga yang berkaitan dengan pasien, yaitu 

laporan tahunan dan status pasien. 

b. Studi Pustaka 

Penulis menggunakan berbagai buku materi, media cetak, 

maupun tulisan yang berhubungan dengan BBLR. 

c. Media Elektronik 

Dengan membuka situs atau website yang berkaitan dengan 

studi kasus yang dilakukan. 
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G. Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Terdiri dari pendahuluan yang menguraikan tentang 

latar belakang masalah, tujuan penulisan, pembatasan kasus, 

metode pengumpulan data dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tinjauan medis meliputi definisi, etiologi, 

manifestasi klinis, klasifikasi dan karakteristik, patofisiologi, 

tanda dan gejala, komplikasi, penatalaksanaan, dan 

pencegahan. 

BAB III  TINJAUAN KASUS 

Menguraikan tentang kasus Asuhan Kebidanan bayi 

baru lahir Patologis pada Bayi Ny.W Umur 1 Hari  dengan 

Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dengan menggunakan 7 

langkah Varney yaitu pengkajian, interpretasi data, diagnosa 

potensial, identifikasi kebutuhan akan tindakan segera atau 

kolaborasi dan konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi. Catatan perkembangan dengan menggunakan 

metode SOAP (Subyektif, Obyektif, Assesment, Planning). 

BAB IV  PEMBAHASAN 

Terdiri dari pemahasan kasus meliputi pembahasan 

mengenai kesenjangan teori dan praktek dilapangan pada 
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Asuhan Kebidanan yang diberikan pada Bayi Baru Lahir 

dengan BBLR. 

BAB V  PENUTUP 

a. Kesimpulan 

Terdiri dari suatu uraian ringkasan teori, diagnosa 

potensial, penatalaksanaan Asuhan Kebidanan, pengkajian 

dan interpretasi data, evaluasi yang dilakukan. 

b. Saran 

Terdiri dari anjuran yang diberikan bagi pihak-pihak 

yang terkait.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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