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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG  

Indonesia merupakan negara berkembang dengan berbagai jenis 

masalah.  Salah satunya yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) yang terjadi pada 

saat kehamilan atau dalam 42 hari sesudah berakhirnya kehamilan, baik sesuai 

atau tidaknya usia kehamilan dan tindakan yang dilakukan untuk mengakhiri 

kehamilan. Penyebab AKI terbagi menjadi 2 golongan yaitu langsung dan 

tidak langsung. Penyebab langsung yaitu komplikasi-komplikasi pada 

kehamilan, persalinan dan nifas sedangkan penyebab tidak langsung yaitu 

penyakit kronis dan penyakit akut ( Prawirohardjo, 2016; hal 53). 

AKI di Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara lain 

di ASEAN. Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 

2015, AKI di Indonesia berada pada angka 305/100.000 kelahiran hidup. 

Salah satu faktor penyebab AKI adalah rendahnya pengetahuan pada ibu 

hamil, 4 terlalu yakni terlalu muda, terlalu sering, terlalu dekat dan terlalu tua. 

Kehamilan yang tidak diinginkan di usia muda akan sangat berisiko pada 

kematian atau dapat berdampak buruk pada bayi yang dikandungnya 

(Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2017 hal 1).   
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Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami penurunan dari 40/1000 

kelahiran hidup di tahun 2012 menjadi 32/1000 kelahiran hidup di tahun 

2017. Penyebab AKB yaitu  kondisi sosial, ekonomi dan kesehatan 

masyarakat di Indonesia. Upaya dalam menurunkan AKB Indonesia yaitu 

dengan peningkatan pengetahuan ibu hamil, gizi ibu hamil dan memeriksa 

kehamilan difasilitas kesehatan (SDKI, 2017 dalam Anastasia, 2018; hal 1). 

AKI di Jawa Tengah menurun pada tahun 2017 ialah  88,58 per 

100.000 kelahiran hidup. Dari kejadian AKI pada tahun 2013 118,62 per 

100.000 kelahiran hidup.  Setelah tahun 2014 AKI selalu menurun dan 

mencapai lebih dari 14 persen per tahun. Selain capaian penurunan AKI yang 

menggembirakan, Angka Kematian Bayi (AKB) maupun angka kematian 

balita (Akaba) juga mengalami hal yang sama. Lima tahun yang lalu, AKB 

Jawa Tengah tercatat 10,41 per 1.000 kelahiran hidup. Pada 2017 sudah turun 

menjadi 8,93 per 1.000 kelahiran hidup. 

(Humas Jawa Tengah, 2018; hal 1). 

Upaya pemerintah untuk menurunkan AKI dan AKB dengan 

menggunakan pembangunan berkelanjutan  Sustainable Development Goals 

(SDGs). SDGs adalah sebuah kesepakatan untuk pembangunan baru 

penggantian MDGs, masa berlaku 2015-2030 (Wahyuningsih, 2017; hal 392). 

Target SDGs pada tahun 2030 salah satunya adalah mengurangi kematian ibu 



3 
 

 
Asuhan Kebidanan Berkelanjutan…, Alvian Setya Utami, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019 

 

hingga dibawah 70 per 100.000 kelahiran hidup, dan mengakhiri kematian 

bayi dan balita, melalui  proporsi kelahiran ditolong oleh tenaga kesehatan 

yang terampil, terlatih dan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. 

(Indikator Kesehatan SDGs di Indonesia, 2017; hal 15). 

AKI di Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 

2017 mengalami penurunan secara signifikan. Pada tahun 2013 AKI berada di 

angka 121,29 per 100.000 kelahiran hidup dan pada akhir tahun 2017 menjadi 

54,16 per 100.000 kelahiran hidup. Menurut data Audit Maternal Perinatal 

(AMP) yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas diketahui 

bahwa penyebab kematian ibu pada tahun 2017 diantaranya adalah eklamsia, 

HIV- AIDS, ileus paralitis, Haemorragic Post Partum (HPP), dan penyakit 

jantung (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkkip) DINKES KAB. 

Banyumas Tahun 2017, 2017; hal 20).  

AKB di Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 

2017 terjadi peningkatan dan penurunan secara fluktuatif. Pada tahun 2013 

sampai dengan tahun 2015 AKB terus menurun berturut-turut dari 12,41 per 

1000 kelahiran hidup di tahun 2013 menjadi 8,43 per 1.000 kelahiran hidup di 

tahun 2015. Namun, di tahun 2016 AKB  kembali naik menjadi 8,46 per 

1.000 kelahiran hidup dan turun menjadi 8,43 per 1.000 kelahiran hidup di 

tahun 2017. Berdasarkan data Audit Maternal Perinatal (AMP) penyebab 
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utama kasus  kematian bayi di tahun 2017 adalah Berat Bayi Lahir Rendah 

(BBLR). Sedangkan penyebab kasus kematian bayi lainnya seperti kelainan 

kongenital, asfiksia, aspirasi, infeksi, pneumonia, meninginitis, diare serta 

penyebab lain-lain. 

(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas 

Tahun 2017, 2017; hal 24) . 

Upaya penurunan AKI dan AKB di Kabupaten Banyumas selama 

tahun 2017 seperti kegiatan replikasi pasca Expanding Maternal Neonatal 

Survival (EMAS), yaitu pendampingan ke seluruh puskesmas di Kabupaten 

Banyumas dengan mempersiapkan puskesmas mampu salin dan puskesmas 

PONED sesuai standar menggunakan dana BLUD, menambah 3 Rumah Sakit 

PONEK sebagai rumah sakit rujukan yang komprehensif melalui Keputusan 

Bupati Kabupaten Banyumas, pendekatan pelayanan ANC terpadu, koordinasi 

lintas sektoral melalui sarasehan bersama Bupati (coffe morning) yang 

dilakukan setiap tiga bulan sekali, melaksanakan tindak lanjut hasil Audit 

Maternal Perinatal (AMP) bersama tim pengkaji, mengangkat 15 orang bidan 

kelurahan surveilans KIA untuk ditempatkan di kelurahan, menjalin 

kerjasama melalui MOU Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) 

dengan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Mengoptimalkan pencatatan dan 

penggunaan kohort bayi, balita dan anak pra sekolah serta analisa PWS KIA 
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di tingkat desa/kelurahan dan kampanye buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). 

Program EMAS dijawa tengah berhubungan dengan program SDGs yang 

diupayakan oleh program pemerintah dari Indonesia yaitu salah satunya 

dengan mempersiapkan puskesmas mampu salin dan puskesmas PONED serta 

rumah sakit PONEK sebagai rumah sakit rujukan komperhensif  (DINKES, 

2017; hal 24). 

Tahun 2018 di wilayah kerja Puskesmas II Cilongok terdapat jumlah 

kehamilan  940 ibu hamil, jumlah persalinan 846 ibu bersalin dan jumlah 

nifas 845 ibu nifas. Terdapat 1 kasus AKI pada masa nifas 25 hari yang 

disebabkan oleh pre eklamsia berat (PEB). Jumlah kelahiran pada tahun 2018 

yaitu 830 bayi dan terjadi AKB sejumlah 5 bayi yang disebabkan oleh lahir 

prematur. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi AKI dan AKB di wilayah 

kerja Puskesmas II Cilongok sudah sesuai dengan program SDGs dan 

program EMAS yaitu proporsi kelahiran ditolong oleh tenaga kesehatan yang 

terampil, terlatih, persalinan di fasilitas kesehatan, melakukan ANC terpadu, 

kelas ibu hamil dan melakukan rujukan pada kasus patofisiologi di rumah 

sakit PONEK sebagai rumah sakit rujukan yang komperhensif.  

(Puskesmas II Cilongok Kabupaten Banyumas, 2018).  

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

asuhan kebidanan berkelanjutan mulai dari ibu hamil, bersalin, nifas dan 
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menyusui, bayi baru lahir (BBL)  dan neonatus, dan perencanaan Keluarga 

Berencana sangat penting karena tanpa adanya pelayanan yang baik, maka 

tidak ada peningkatan kesehatan serta tidak mengurangi angka kesakitan dan 

kematian dimasyarakat.  

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat  Karya 

Tulis Ilmiah dengan judul “Asuhan Kebidanan Berkelanjutan Pada 

Kehamilan, Persalinan, Bayi Baru Lahir (BBL) dan Neonatus, Nifas dan 

Menyusui, Serta Perencanaan Keluarga Berencana (KB) di wilayah kerja 

Puskesmas II Cilongok  Kabupaten Banyumas dengan melakukan pendekatan 

pada pasien sedini mungkin sejak kehamilan supaya dapat memberikan 

asuhan kebidanan sesuai dengan SOP. Harapan dari penyusunan proposal 

karya tulis ilmiah ini bidan dapat membantu  mengurangi angka kesakitan dan 

kematian ibu dan bayi di Kabupaten Banyumas.  

B. TUJUAN  

1. Tujuan Umum  

Mampu memberikan asuhan kebidanan secara berkelanjutan yang dimulai 

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

keluarga berencana (KB) sesuai standar pelayanan kebidanan 

menggunakan pola pikir manajemen kebidanan Varney dan metode 

pendokumentasian SOAP sesuai standar Asuhan Kebidanan. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mampu melakukan pengkajian dengan mengumpulkan data subjektif 

dan objektif pada kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas dan 

perencanaan keluarga berencana (KB). 

b. Mampu melakukan diagnosa atau masalah kebidanan pada kehamilan, 

persalinan, bayi baru lahir, nifas dan perencanaan keluarga berencana 

(KB). 

c. Mampu melakukan perencanaan asuhan kebidanan pada kehamilan, 

persalinan, bayi baru lahir, nifas dan perencanaan keluarga berencana 

(KB). 

d. Mampu melakukan implementasi pada kehamilan, persalinan, bayi 

baru lahir, nifas dan perencanaan keluarga berencana (KB). 

e. Mampu melakukan evaluasi hasil tindakan asuhan kebidanan pada 

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

berencana (KB). 

f. Mampu melakukan pencataan asuhan kebidanan kehamilan, 

persalinan, bayi baru lahir, nifas dan perencanaan keluarga berencana 

(KB) menggunakan metode SOAP. 

g. Mampu mengetahui kesenjangan antara teori dan kasus yang nyata 

dilapangan. 
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C. PEMBATASAN KASUS  

1. Sasaran  

Sasaran dalam pengambilan studi kasus ini adalah ibu hamil, bersalin, 

bayi baru lahir, nifas dan perencanaan Keluarga Berencana (KB) pada Ny 

K umur 23 tahun.  

2. Tempat  

Asuhan kebidanan berkelanjutan ini dilaksanakan di Desa Kasegeran RT/ 

09 Rw/ 03 wilayah kerja Puskesmas II Cilongok kabupaten Banyumas. 

3. Waktu  

a. Penyusunan proposal dilakukan pada bulan Desember - Januari 2019  

b. Waktu pendampingan dan pengambilan kasus dilakukan dari bulan 

Januari – Maret 2019 

c. Penyelesaian laporan Karya Tulis Ilmiah pada bulan Februari – April 

2019 

D. METODE PENGUMPULAN DATA  

1. Data Primer  

a. Pengkajian  

Penulis mengumpulkan data melakui pemeriksaan fisik dengan : 
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1) Inspeksi  

Inspeksi adalah suatu tindakan pemeriksaan dengan menggunakan 

indera yang lihatannya untuk mendeteksi karakteristik normal atau 

tanda tertentu dari bagian tubuh pasien (Elmeida, 2014; hal 367). 

2) Palpasi 

Palpasi adalah pemeriksaan dengan indra peraba, yaitu tangan, 

untuk menentukan ketahanan, kekenyalan, kekerasan, tekstur, dan 

mobilitas (Elmeida, 2014; hal 378). 

3) Perkusi 

Perkusi adalah pemeriksaan dengan melakukan pengetukan pada 

bagian tubuh untuk mengetahui ukuran, batasan, konsistensi 

organ-organ tubuh (Elmeida, 2014; hal 369). 

4) Auskultasi 

Auskultasi merupakan suatu tindakan pemeriksaan dengan 

mendengarkan bunyi yang terbentuk di dalam organ tubuh 

(Elmeida, 2014; hal 370). 

b. Wawancara  

Wawancara merupakan suatu metode yang dipergunakan untuk 

mengumpulkan data, dimana peneliti mendapatkan keterangan secara 

lisan dengan seseorang sasaran penelitian (responden) atau bercakap-
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cakap berhadapan muka dengan orang tersebut (face to face) 

(Sulistiyaningsih, 2011; hal 136). 

c. Observasi  

Observasi merupakan Pengamatan melibatkan semua indera yaitu 

penglihatan, pendengaran, penciuman, pembara dan perasa. Pencatatan 

hasil dapat dilakukan dengan bantuan alat rekam elektronik 

(Mulyatiningsih, 2019; hal 3). 

2. Data Sekunder  

a. Studi Pustaka 

Penulis menggunakan data yang diperoleh dari sumber kedua yaitu  

dokumentasi rekam medis di puskesmas maupun dirumah sakit, 

laporan persalinan, buku KIA dan data lembaga atau institusi 

(Mulyatiningsih, 2019; hal 3). 

b. Media Elektronik  

Penulis memanfaatkan media elektronik untuk memperoleh referensi- 

referensi dari jurnal-jurnal yang mendukung untuk kelengkapan data 

(Mulyatiningsih, 2019; hal 3). 
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E. SISTEMATIKA PENULISAN  

BAB I : Pendahuluan  

 Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang , tujuan penyusunan 

proposal, pembatasan kasus, metode pengumpulan data, sistematika 

penulisan.  

BAB II : Tinjauan Pustaka  

 Bab berisi mengenai teori kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas 

dan keluarga berencana. 

BAB III : Tinjauan Kasus  

Bab ini memuat dokumentasi asuhan kebidanan yang telah 

dilaksanakan. Asuhan kebidanan pada klien yang diperoleh dari pengkajian 

yaitu data subjektif, data objektif, pemeriksaan fisik dan dokumentasikan 

dalam bentuk SOAP.  

BAB IV : Bahasan  

Berisi perbandingan antara teori dengan kenyataan pada kasus yang 

disajikan sesuai dengan langkah manajemen SOAP. 

BAB V : Penutup  

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran  

BAB VI : Daftar Pustaka  

Berisi daftar jurnal, buku, data dan hasil penelitian yang digunakan.  
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LAMPIRAN  

Berisi mengenai data pendukung yang dibutuhkan dalam proses 

asuhan kebidanan.   

 

 

 


