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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 

1000 kelahiran hidup pada tahun 2006, ini memang bukan gambaran yang 

indah karena masih terbilang tinggi bila dibandingkan dengan Negara-negara di 

bagian ASEAN. Penyebab kematian bayi terbanyak adalah karena gangguan 

perinatal. Dari seluruh kematian perinatal sekitar 2–27% disebabkan karena 

kelahiran bayi berat lahir rendah (BBLR). Sementara itu prevalensi BBLR pada 

saat ini diperkirakan 7– 4% yaitu sekitar 459.200 – 900.000 bayi (Depkes RI, 

2007). 

Bayi berat lahir rendah (BBLR) sampai saat ini masih merupakan 

masalah di Indonesia. Hal ini dikarenakan BBLR merupakan penyebab 

kesakitan dan kematian pada masa neonatal. Menurut Survey Kesehatan 

Rumah Tangga Tahun 2001, 29 % kematian neonatal disebabkan oleh BBLR. 

Salah satu masalah yang menimbulkan sebagai penyulit BBLR adalah 

hipotermia, hipoglikemia, hiperbilirubienamia, infeksi (sepsis) dan gangguan 

minum (Depkes RI, 2007). 

Secara umum Indonesia belum mempunyai angka untuk bayi berat 

lahir rendah (BBLR) yang diperoleh berdasarkan survei nasional. Proporsi 

BBLR ditentukan berdasarkan estimasi yang sifatnya sangat kasar, yaitu 

berkisar antara 7 – 14% selama periode 2000–2006. Jika proporsi ibu hamil 
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adalah 2,5% dari total penduduk maka setiap tahun diperkirakan 355.000 – 

710.000 dari 5 juta bayi lahir dengan kondisi BBLR (Depkes RI, 2007). 

Proporsi BBLR dapat diketahui berdasarkan estimasi dari Survey 

Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Pada tahun 2001 – 2005 yaitu 

secara nasional proporsi bayi dengan berat badan lahir rendah yaitu 7,7% 

untuk perkotaan 6,6%, dan untuk pedesaan 8,4 %. Pada tahun 2005 – 2007 

angka proporsi BBLR tidak mengalami penurunan yaitu sekitar 7,6% (Depkes 

RI, 2008). 

Bayi yang berat lahirnya kurang dari 2000 gram merupakan bayi 

beresiko tinggi. Mereka sangat rentan dan tidak matang secara anatomis 

maupun fungsional. Angka kematian untuk bayi yang masuk kategori ini 

tinggi.Mereka merupakan calon pasien perawatan intensif di ruang bayi di 

bagian kebidanan (Suraj, 2009; h. 71). 

Pada bayi BBLR banyak sekali resiko terjadi permasalahan pada 

sistem tubuh, oleh karena kondisi tubuh yang tidak stabil. Kematian perinatal 

pada bayi BBLR adalah 8 kali lebih besar dari bayi normal. Prognosis akan 

lebih buruk bila berat badan semakin rendah, kematian bisa disebabkan karena 

komplikasi neonatal seperti asfiksia, aspirasi, pneumonia, perdarahan intra 

kranial, hipoglikemia. Bila hidup akan dijumpai kerusakan saraf, gangguan 

bicara, tingkat kecerdasan rendah. Prognosis ini juga tergantung dari keadaan 

sosial ekonomi, pendidikan orang tua dan perawatan pada saat kehamilan, 

persalinan dan postnatal. Pengaturan suhu lingkungan dan resusitasi, 

makanan, pencegahan infeksi, mengatasi pernafasan, asfiksia, 

hiperbilirubinemia, dan lain-lain (Ismawati, 2010; h. 9). 
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Angka kejadian BBLR di RSUD Banjarnegara tahun 2009 sebanyak 

278 kasus sedangkan angka kajadian BBLR pada tahun 2010 periode 25 juni 

2010 sampai 3 januari 2011 sebanyak 181 kasus. Dari 181 kasus, ada 161 

kasus dapat ditangani dan 20 kasus tidak dapat ditangani. Dari 20 kasus yang 

tidak dapat ditangani diantaranya 9 kasus BBLR tidak dapat ditangani, 1 

diantaranya karena kelainan bawaan (anchepal), 5 kasus BBLSR tidak dapat 

ditangani dan 2 diantaranya karena komplikasi asfiksia dan hipotermi dan 6 

kasus BBLER tidak dapat ditangani. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengambil kasus 

Asuhan Kebidanan Neonatus dengan BBLR di RSUD Banjarnegara. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

perumusan masalahnya, yaitu “Bagaimana Asuhan Kebidanan Neonatus pada 

Ny. N umur 3 hari dengan BBLR di RSUD Banjarnegara?” 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mahasiswa mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi 

dengan BBLR secara komprehensif sesuai standar pelayanan kebidanan 

dengan menggunakan pendekatan management kebidanan. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus yang akan dicapai adalah : 

a. Mampu melakukan pengkajian data pada bayi baru lahir dengan  BBLR. 

b. Mampu menginterpretasikan data untuk mengidentifikasi masalah 
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c. Mampu merumuskan diagnosa potensial yang terjadi berdasarkan 

diagnosa/masalah yang sudah diidentifikasi  

d. Mampu merumuskan kebutuhan tindakan segera secara mandiri, 

kolaborasi, maupun rujukan berdasarkan kondisi pasien. 

e. Mampu menyusun rencana asuhan secara keseluruhan dengan tepat 

dan rasional berdasarkan masalah dan kebutuhan. 

f. Mampu melaksanakan tindakan kebidanan sesuai dengan masalah dan 

kebutuhan. 

g. Mampu mengevaluasi hasil tindakan kebidanan yang telah dilakukan 

pada bayi dengan BBLR. 

 

D. Ruang lingkup 

1. Sasaran 

Pada kasus ini yaitu Bayi baru lahir dengan BBLR  umur 3 hari pada bayi 

Ny. N 

2. Tempat 

Pengambilan kasus ini dilakukan di ruang perinatal  RSUD Banjarnegara. 

3. Waktu 

a. Penyusunan proposal dilakukan dari bulan November 2010 sampai 

maret 2011. 

b. Asuhan kebidanan dilaksanakan pada tanggal 15 maret sampai 21 

maret 2011. 
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E. Manfaat 

1. Manfaat teoritis 

a. Bagi penulis 

 Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan ketrampilanyang di 

dapat selama di bangku kuliah serta dapat menerapkan ilmu 

pengetahuan dan ketrampilan ke dalam praktek lapangan khususnya 

mengenai BBLR. 

b. Bagi masyarakat 

 Diharapkan dapat memberi pengetahuan terhadap masyarakat tentang 

perawatan BBLR dengan tepat. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi RSUD Banjarnegara dan tenaga kesehatan 

Sebagai masukan untuk meningkatkan mutu pelayanan 

kebidanan khususnya pada kasus BBLR pada Bayi baru lahir sehingga 

dapat mengurangi angka kematian Bayi Baru lahir sehingga dapat 

mengurangi angka kematian bayi baru lahir khususnya karena BBLR. 

b. Bagi pendidikan prodi kebidanan Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto. 

Sebagai bahan acuan KTI selanjutnya,menambah pustaka dan 

sebagai referensi khususnyahal-hal yang berkaitan dengan dengan 

BBLR. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengambilan kasus penulis menggunakan metode studi 

kasus dengan pendekatan 7 langkah varney. Yang meliputi pengkajian, 
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interpretasi data, diagnosa potensial, tindakan dan evaluasi. Sedangkan 

teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara data primer dan sekunder. 

1. Data Primer 

a. Wawancara 

Penulis mengumpulkan data dengan melakukan Tanya jawab secara 

langsung dengan pihak keluarga yang berhubungan dengan masalah 

tersebut. 

b. Pemeriksaan 

Penulis mengumpulkan data melalui pemeriksaan fisik dengan inspeksi, 

palpasi, auskultasi. 

c. Observasi 

Penulis melakukan, pengamatan secara langsung dan secara bertahap 

untuk memantau perkembangan bayi dengan BBLR. 

 

2. Data Sekunder 

a. Dokumentasi 

Penulis menggunakan rekam medic di RSUD Banjarnegara yang ada 

kaitannya dengan pasien. Contohnya : status pasien, register ibu 

bersalin dan bayi. 

b. Studi Pustaka 

Penulis menggunakan buku, liflet yang berhubungan bayi dengan  

BBLR. 

c. Media elektronik 

Dengan membuka situs website yang tekait dengan studi kasus yang 

dilakukan. 
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G. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

  Terdiri dari pendahuluan yang menguraikan latar belakang 

masalah, tujuan penulisan, pembatasan kasus, metode 

pengumpulan data dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

  Tinjauan pustaka membahas tentang : 

A. Tinjauan Medis 

 Tinjauan medis meliputi definisi, etiologi, fisiologi/patofisiologi, 

tanda dan gejala, pemeriksaan penunjang dan 

penatalaksanaan medis. 

B.  Tinjauan Asuhan Kebidanan 

 Tinjauan asuhan kebidanan menggunakan kerangka berfikir 

varney yang terdiri 7 langkah yaitu pengkajian, interprestasi 

data (diagnose dan masalah) diagnose potensial dan tindakan 

antisipasi segera untuk mencegahnya, penyusunan rencana 

tindakan dan evaluasi. 

C. Aspek Hukum 

 Berisi landasan hokum baik undang-undang maupun 

Kepmenkes dan standar pelayanan kebidanan yang mengatur 

tugas pokok dan kompetensi bidan serta wewenang bidan 

sesuai kasus yang diambil. 

BAB III TINJAUAN KASUS 

 Terdiri dari tinjauan kasus meliputi penerapan asuhan kebidanan 

pada ibu nifas mulai pengkajian, interprestasi data, diagnosa 
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masalah/potensial, identifikasi kebutuhan yang memerlukan 

penanganan segera, merencanakan asuhan kebidanan, 

pelaksanaan dan evaluasi serta perkembangan dengan 

menggunakan SOAP. 

BAB IV PEMBAHASAN 

 Terdiri dari pembahasan kasus meliputi pembahasan masalah 

kesenjangan teori dan kenyataan pada asuhan kebidanan yang 

diberikan kepadapada bayi dengan BBLR. 

BAB V PENUTUP 

 Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan terdiri dari hasil 

pengkajian dan asuhan kebidanan yang dilakukan sesuai dengan 

kasus yang diambil. Saran berisi tentang saran yang diharapkan 

penulisan yang bersifat memperbaiki karya tulis ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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