
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

Angka kematian bayi di Indonesia menurut hasil Survey Demografi 

Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007, angka kematian neonatal (AKN),dan 

angka kematian bayi (AKB) adalah 19/1000 kelahiran hidup (KH), dan 

34/1000 kelahiran hidup. Angka kematian neonatal di Indonesia salah 

satunya disebabkan oleh BBLR ( Depkes 2011 ). 

Data yang didapat dalam 1 tahun ini sekitar 86.000 bayi usia 1 

bulan meninggal. Artinya setiap 6 menit ada 1 (satu) neonatus meninggal. 

Di rumah sakit pusat rujukan sekitar 15-20% (UKK Perinatologi 2003) bayi 

dilahirkan dengan  berat lahir rendah sedangkan jumlah kelahiran BBLR 

secara nasional adalah 11,5% (Riskesdas 2007). Sebagian besar BBLR < 

2000 gram meninggal pada masa neonatal (Depkes 2011). 

Bayi dengan BBLR lebih rentan terhadap penyakit dibandingkan 

dengan bayi aterm yang berkembang baik,dan pemantauan tambahan 

mungkin merupakan tindakan pencegahan penting,terutama selama 

periode adaptasi dengan kehidupan ekstrauterin dan periode neonatus 

dini.Adanya resiko tersebut, sehingga bayi dengan BBLR harus dipantau 

suhu badan untuk menghindari terjadinya hipotermi serta pencegahan 

terhadap bayi maupun komplikasi yang lain (Fraster, 2009 : h. 760). 
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Data  di RSUD Setjonegoro Wonosobo angka kelahiran bayi 

dengan BBLR pada tahun 2011 yaitu 111 atau 4,37 % dari kelahiran 2540 

bayi, hal ini termasuk angka kelahiran yang cukup rendah. Namun,  

angka kematian bayi dengan BBLR relative tinggi yaitu 10  atau 9 % bayi  

dari 111 bayi yang disebabkan bukan karena perawatan di rumah sakit 

melainkan dari kondisi tubuh bayi yang tidak memungkinkan. 

  Data diatas angka kematian bayi karena BBLR cukup tinggi,dan 

bidan berperan dalam  menekan angka kematian dan  kesakitan bayi 

karena BBLR. Adanya kewenangan dalam penanganan kasus tersebut 

untuk menekan angka kematian bayi sehingga penulis tertarik mengambil 

kasus tentang asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan BBLR 

dengan judul Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir dengan BBLR di RSUD 

Setjonegoro. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana asuhan kebidanan neonatus pada bayi Ny. W, umur 0 jam 

dengan BBLR di RSUD ? 

C. TUJUAN 

1. Tujuan umum 

Mampu melakukan asuhan kebidanan yang komprehensif pada bayi 

baru lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah dengan pendekatan 

manajemen kebidanan dengan 7 langkah varney. 

2. Tujuan khusus 

a. Mampu  melakukan pengkajian pada bayi baru lahir dengan 

BBLR untuk mendapatkan data – data focus yang sesuai dengan 

teori. 
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b. Mampu menginterpretasi data terhadap bayi baru lahir dengan 

BBLR berdasar data yang akurat. 

c. Mampu mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial 

terhadap bayi baru lahir sesuai dengan data yang diperoleh. 

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 yang diberikan pada 

bayi baru lahir dengan BBLR. 

g. Mampu mengevaluasi terhadap asuhan yang telah diberikan 

pada bayi baru lahir dengan BBLR. 

D. RUANG LINGKUP 

1. Sasaran : Bayi Ny. W umur 0 jam dengan BBLR  

2. Tempat :Ruang Perinatal RSUD SETJONEGORO WONOSOBO 

3. Waktu  :  

a. Penyusunan proposal karya tulis ilmiah dilaksanakan  tanggal 16 

Desember – 2   Maret 2011 

b. Waktu pengambilan kasus karya tulis ilmiah dilaksanakan 

tanggal 18 april – 20 April 

c.  Penyusunan karya tulis ilmiah dilaksanakan pada tanggal 30 

Maret 2012 –  Juli 2012 
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E. MANFAAT 

1. Teoritis 

a. Dapat menambah wawasan dan sumber wacana bagi masyarakat 

tentang BBLR dan dapat digunakan sebagai bahan kajian tentang 

BBLR. 

b. Sebagai dasar untuk dikembangkan menjadi penelitian sejenis. 

2. Praktis  

Karya tulis ilmiah ini dapat memberikan bahan bacaan atau 

meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tentang cara 

penanganan pada tindakan perawatan bayi dengan prematuritas 

murni kepada mahasiswa kebidanan, tenaga medis, ibu hamil 

maupun masyarakat umum. 

F. PENGUMPULAN DATA 

1. Pengumpulan Data Primer 

a. Wawancara 

Wawancara adalah metode dalam mendapatkan data melalui 

bercakap – cakap dan berhadapan muka dengan responden         

( Imron, 2010 : h. 90 ) 

b. Pemeriksaan Fisik 

Pemeriksaan fisik adalah bertujuan untuk menentukan status 

kesehatan klien,mengidentifikasikan dan mengambil data dasar 

untuki menentukan rencana tindakan perawatan                                        

( Nursalam, 2001 : h. 30). 
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c. Pemeriksaan Penunjang 

Uji laboraturium dan pemeriksaan dilakukan sebagai bagian 

skrining rutin yang bervariasi.Nilai laboratorium yang diperoleh 

bervariasi dari suatu laboraturium ke laboratorium lain                    

( Varney, 2007: h. 40 ). 

Pemeriksaan penunjang tersebut meliputi : 

1. Pemeriksaan urin,feses,dan adanya muntah 

2. Pemeriksaan ruam kulit 

3. Pemeriksaan apusan hidung ( Myles, 2009 : h. 855 ). 

2. Pengumpulan Data Sekunder 

a. Dokumentasi 

Dengan mengambil data dari catatan yang telah ada misalnya 

catatan di dalam kartu klinik ( Notoatmodjo, 2002). 

b. Media Elektronik 

Dengan membuka situs website yang terkait dengan studi 

kasus yang dilakukan 

G. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I :  Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang 

lingkup,    manfaat,  pengumpulan data, sistematika penulisan 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi tinjauan teori medis meliputi definisi BBLR, etiologi, 

klasifikasi dan karakteristik, komplikasi, diagnose, 

penatalaksanaan, masalah yang terjadi pada BBLR 
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BAB III : Tinjauan Kasus 

Menguraikan tentang kasus asuhan kebidanan pada bayi Ny. W 

Umur 0 jam dengan BBLR dengan meggunakan 7 langkah 

varney yaitu pengkajian, interpretasi data, diagnose potensial, 

identifikasi kebutuhan akan tindakan segera atau kolaborasi dan 

konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Catatan 

perkembangannya menggunakan metode SOAP (Subjektif, 

Objektif, Assesment, dan Planing). 

BAB IV : Pembahasan 

Berisi tentang adanya perbedaan atau tidak antara teori dan 

praktek asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan BBLR. 

BAB V : Penutup 

   Berisi tentang kesimpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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