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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Menurut World Health Organization (WHO) kematian maternal 

ialah kematian seorang wanita waktu hamil atau dalam 42 hari sesudah 

berakhirnya kehamilan oleh sebab apa pun, terlepas dari tuanya kehamilan 

dan tindakan yang dilakukan untuk mengakhiri kehamilan”. Sebab 

kematian dapat dibagi menjadi 2 golongan yakni yang langsung di 

sebabkan oleh komplikasi-komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas, dan 

sebab-sebab yang lain seperti, penyakit jantung, kanker, dan sebagainya. 

(Prawirohardjo, 2014). 

Di Indonesia Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi sehingga 

memerlukan perbaikan yang bersifat menyeluruh dan lebih bermutu. 

Dalam pelaksanaan program kesehatan sangat dibutuhkan sumber daya 

manusia yang kompeten, bidan sebagai salah satu sumber daya manusia 

dibidang kesehatan merupakan orang yang berada digaris terdepan yang 

berhubungan langsung dengan wanita. Dengan peran-peran yang cukup 

besar ini maka sangat penting kiranya bagi bidan senantiasa meningkatkan 

kompetensinya melalui asuhan kebidanan mulai dari wanita hamil sampai 

nifas serta kesehatan bayi (Sulistyawati, 2009). 

Jumlah kasus kematian ibu di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 

2017 sebanyak 475 kasus, mengalami penurunan dibandingkan jumlah 

kasus kematian ibu tahun 2016 yang sebanyak 602 kasus. Dengan 
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demikian Angka kematian Ibu Provinsi Jawa Tengah juga mengalami 

penurunan dari 109,65 per 100.000 kelahiran hidup oada tahun 2017. 

Angka Kematian Neonatus di Jawa Tengah tahun 2017 sebesar 6,5 per 

1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi di Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2017 sebesar 8,9 per 1.000 kelahiran hidup (Dinkes Jateng, 2017). 

 Jumlah AKI di Banyumas mengalami penurunan dari tahun ke 

tahun yaitu pada tahun 2016 mencapai 78/100.000 kelahiran hidup. 

Jumlah Angka Kematian Bayi di Kabupaten Banyumas mengalami 

peningkatan tahun 2016 sejumlah 8,46/1.000 kelahiran hidup, pada tahun 

2017 mengalami penurunan kembali sebanyak 8,43/1.000 kelahiran hidup 

bila dibandingkan dengan tahun 2016 (Dinkes Banyumas, 2017). 

Program pembangunan kesehatan di Indonesia masih di 

prioritaskan pada upaya peningkata derajat kesehatan ibu dan anak (KIA) 

terutama pada kelompok yang paling rentan yaitu kesehatan ibu hamil, 

bersalin, nifas, dan bayi baru lahir. Angka kematian ibu di Indonesia masih 

tinggi, menunjukkan masih buruknya tingkat kesehatan ibu. Maka dari itu, 

pemerintah melakukan bebagai kebijakan perbaikan akses dan kualitas 

pelayanan kesehatan ibu. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah 

satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan.  Angka 

kematian ibu juga merupakan salah satu target yang telah ditentukan 

dalam pembangunan SDGs ketiga pada tahun 2030, mengurangi angka 

kematian ibu hingga dibawah 70 per 100.000 kelahiran hidup dan 

mengakhiri kematian bayi dan balita dapat dicegah, dan berusaha untuk 
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menurunkan angka kematian neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 

kelahiran hidup (Depkes RI,2015). 

Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki posisi 

penting dan strategis dalam penurunan AKI dan AKB. Bidan memberikan 

pelayanan kebidanan yang berkesinambungan dan paripurna, berfokus 

pada aspek pencegahan, promosi dengan berlandaskan kemitraan dan 

pemberdayaan masyarakat bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya 

untuk senantiasa siap melayani siapa saja yang membutuhkannya 

(Permenkes No.938/Menkes/SK/VIII/2007) 

Asuhan kebidanan berkelanjutan atau disebut juga dengan istilah 

Continuity of Care (CoC) pada pasien dimulai dari masa hamil sampai 

KB. Asuhan kebidanan berkelanjutan adalah suatu proses dimana pasien 

dan tenaga kesehatan yang kooperatif terlibat dalam manajemen pelayanan 

kesehatan secara terus menerus menuju pelayanan yang berkualitas tinggi. 

Kontinuitas perawatan berakar dari kemitraan pasien dan bidan dalam 

jangka panjang dimana bidan mengerti riwayat pasien dari pengalamannya 

dan dapat mengintegrasikan  informasi  baru  dan  dapat mengambil  

tindakan yang efisien tanpa penyelidikan mendalam atau review catatan 

(Cummins, Denney-wilson, & Homer, 2015). 

Di wilayah puskesmas 1 Ajibarang untuk mngurangi AKI dan 

AKB telah dilakukan pemeriksaan ANC terpadu serta pendampingan ibu 

hamil beresiko tinggi sehingga jumlah AKI di Ajibarang pada tahun 2018 

di dapatkan 0/100.000 kelahiran hidup. Jumlah Angka Kematian Bayi di 
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Ajibarang pada tahun 2018 mendapatkan hasil 0/1.000 kelahiran hidup.  

(Dinkes Ajibarang, 2018). 

Penulis tertarik mengambil judul Asuhan Kebidanan Berkelanjutan 

pada Kehamilan, Persalinan, Bayi Baru Lahr (BBL), Dan Neonatus, Nifas, 

Serta Keluarga Berencana (KB) Pada Ny. I Umur 31 Tahun Di Wilayah 

Kerja Puskesmas 1 Ajibarang. Harapan penulis setelah dilakukan asuhan 

kebidanan yang berkelanjutan semakin meningkatkan keinginan ibu hamil 

untuk lebih rutin memeriksakan kehamilannya sehingga dapat dideteksi 

secara dini kemungkinan terjadinya komplikasi dan dapat menurunkan 

AKI dan AKB.   

B. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Memberikan Asuhan Kebidanan Berkelanjutan pada Ibu Hamil, 

Bersalin, Bayi Baru Lahir (BBL) dan Neonatus, Nifas, serta Keluarga 

Berencana (KB) di Wilayah Kerja Puskesmas 1 Ajibarang dengan 

menggunakan metode 7 langkah varney pada Ny. I umur 31 tahun. 

2. Tujuan khusus 

a. Melakukan Asuhan Kebidanan Berkelanjutan pada Kehamilan, 

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

Keluarga Berencana (KB) 

b. Mampu menginterpretasikan data serta menemukan diagnosa 

kebisnan, masalah pada Ny I umur 31 tahun dengan Asuhan 
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Berkelanjutan pada Kehamilan, Persalinan, Bayi Bau Lahir (BBL) 

dan Neonatus, Nifas, serta Keluarga Berencana (KB) 

c. Mampu menemukan diagnosa potensial kebidanan pada Ny. I 

umur 31 tahun dengan Asuhan Kebidanan Berkelanjutan pada 

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

Nifas, serta Keluarga Berencana (KB) 

d. Mampu mengidentifikasi kebutuhan akan tindakan segera dan 

kolaborasi serta konsultasi pada Ny. I umur 31 tahun Asuhan 

Kebidanan Berkelanjutan pada kehamilan, persalinan, bayi baru 

lahir (BBL) dan Neonatus, nifas, serta keluarga berencana (KB) 

e. Mampu mengidentifikasi rencana tindakan Asuhan Kebidanan 

Berkelanjutan pada kehamilan, persalinan bayi baru Lahir (BBL) 

dan Neonatus, nifas, serta keluarga berencana (KB) 

f. Menerapkan rencana tindakan asuhan kebidanan dengan 

pelaksanaan yang diberikan kepada Ny I umur 31 tahun dan Bayi 

Ny I dengan Asuhan Kebidanan Berkelanjutan pada kehamilan, 

persalinan bayi baru Lahir (BBL) dan Neonatus, nifas, serta 

keluarga berencana (KB) 

g. Mengevaluasi hasil tindakan asuhan pada Ny. I dengan Asuhan 

Kebidanan Berkelanjutan pada kehamilan, persalinan bayi baru 

Lahir (BBL) dan Neonatus, nifas, serta  keluarga berencana (KB) 
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h. Melakukan pencatatan hasil tindakan pada Ny. I dengan Asuhan 

Kebidanan Berkelanjutan pada kehamilan, persalinan bayi baru 

Lahir (BBL) dan Neonatus, nifas, serta keluarga berencana (KB)  

C. Pembatasan Kasus  

a. Sasaran  

Sasaran dalam Asuhan Berkelanjutan adalah Ny I umur 31 tahun pada 

kehamilan, persalinan, bayi baru lahir (BBL) dan Neonatus, nifas, serta 

keluarga berencana (KB) 

b. Tempat  

Lokasi yang diambil untuk pengambilan kasus kehamilan Ny I di 

Wilayah Kerja Puskesmas 1  Ajibarang. 

c. Waktu  

1. Penyusunan proposal dilakukan pada bulan Desember 2018 sampai 

dengan bulan Juni 2019 

2. Pengambilan kasus dilakukan pada Praktek Kebidanan Komunitas 

bulan Maret 

3. Penyelesaian KTI dilakukan pada bulan Juni 2019 

D. Metode Pengumpulan Data  

Dalam pengambilan kasus penulis akan mmenggunakan SOAP yaitu 

meliputi pengkajian data subjektif, data objektif, assessment, planning, 

implementasi dan evaluasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

cara data primer dan sekunder.  
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1. Data Primer  

a. Wawancara   

Suatu metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan 

data, dimana mendapatkan keterangan atau informasi lisan dari 

seseorang sasaran peneliti, atau bercakap-cakap berhadap muka 

dengan orang tersebut (Notoatmojo, 2012; h. 139). 

b. Pemeriksaan  

1) Inspeksi  

Yaitu pemeriksaan seluruh tubuh secara baik dan legeartist 

meliputi : tekanan darah, nadi, suhu, pernapasan, jantung, paru-

paru, dan sebagainya (Mochtar, 2011 h. 39). 

2) Palpasi  

Yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan berdiri di 

sebelah kanan ibu hamil dengan melakukan perabaan pada 

perut untuk menentukan besar dan konsistensi rahim, bagian-

bagian janin, letak, presentasi, gerakan janin, kontraksi atau his 

(Mochtar, 2011; h. 39). 

3) Perkusi  

Tidak begitu banyak artinya, kecuali jika ada indikasi 

(Mochtar, 2012; h,39). 
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4) Auskultasi  

Digunakan stetoskop monoarual (stetoskop obstetrik) untuk 

mendengarkan denyut jantung janin (DJJ) (Muchar, 2012; 

h.41). 

2. Data Sekunder 

a. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan 

cara mengambil data yang berasal dari dokumen asli. Dokumen 

asli tersebut dapat berupa gambar, tabel atau daftar pustaka dan 

film dokumentasi (Hidayat, 2007;h. 88) 

b. Studi Literatur 

Dalam pengumpulan data Karya Tulis ini bersumber dari 

buku teks (teori) maupun hasil penelitian orang lain, majalah, 

jurnal, dan sebagainya. Dari studi literature atau sering juga orang 

menyebut tinjauan teoritis, akan mempermudah dalam 

merumuskan kerangka konsep penelitian. (Notoatmodjo, 2012; h. 

22) 

E. Sistematika Penulisan  

1. BAB 1 PENDAHULUAN  

Berisi tentang gambaran mengenai permasalahan, yang terdiri dari 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, manfaat, 

metode pengumpulan data dan sistematika penulisan. 
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2. BAB II SISTEMATIKA PENULISAN 

a. Tinjauan Medis  

Pada bab ini menguraikan teori mengenai kehamilan, bersalin, bayi 

baru lahir (BBL) dan Neonatus, nifas dan keluarga Berencana 

(KB). 

b. Tinjauan Asuhan Kebidanan 

Menguraikan tentang asuhan kebidanan komprehensif pada masa 

kehamilan, persalinan, bayi baru lahir (BBL) dan Neonatus, nifas 

dan keluarga berencana (KB) dengan menggunakan pendekatan 

manajemen kebidanan varney dan pendokumentasian kebidanan 

dengan metode SOAP (Subyektif, Obyektif, Asessment, Planning) 

c. Landasan Hukum 

Aspek hukum berisi landasan hukum baik undang-undang standar 

layanan kebidanan, standar kompetensi bidan, sesuai dengan 

kewenangan bidan pada kasus.  

3. BAB III. TINJAUAN KASUS 

Berisi tentang asuhan kebidanan berkelanjutan dari hamil, bersalin, bayi 

baru lahir (BBL) dan noenatus, nifas, serta keluarga berencana (KB) 

dengan pendekatan pola piker 7 langkah varney dan pendokumentasian 

menggunakan metode SOAP. 
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4. BAB IV PEMBAHASAN 

Menguraikan hasil tinjauan kasus antara kesamaan dan kesenjangan yang 

dijuampai selama melaksanakan asuhan kebidanan berkelanjutan pada 

kehamilan, persalinan, BBL, nifas dan KB dengan  teori yang ada. 

5. BAB V. PENUTUP  

a. Kesimpulan  

Merupakan sintesa dari hasil pembahasan yang dapat menjawab 

permasalahan dan tujuan penyusunan karya tulis ilmiah. 

b. Saran  

Merupakan masukan berdasarkan hasil pembahasan yang telah 

diperoleh dan bersifat operasional atau dapat dilaksanakan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN


