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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Resiko kematian ibu dibeberapa Negara lebih tinggi dari 1 dalam 10 

kehamilan, sedangkan resiko kematian ibu di Negara maju kurang dari 1 dalam 

6.000. Kehamilan ibu dibagi menjadi kematian langsung dan tidak langsung. 

Kematian ibu langsung disebabkan oleh komplikasi kehamilan, persalinan, atau 

masa nifas, dan segala interventasi atau penanganan tidak tepat dari komplikasi 

tersebut. Kematian ibu tidak langsung disebabkan oleh penyakit yang sudah ada 

atau penyakit yang timbul sewaktu kehamilan yang berpengaruh terhadap 

kehamilan, misalnya malaria, anemia, HIV/AIDS, dan penyakit kardiovaskular 

(Prawirohardjo, 2010). 

Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) (2015), 

AngkaKematianIbu (AKI) di Indonesia terjadi sejak tahun 1991 sampai dengan 

2007, yaitu dari 390 menjadi 228. Namun demikian, pada tahun 2012 

menunjukkan peningkatan AKI yang signifikan yaitu menjadi 359 kematian ibu 

per 100.000 kelahiran hidup. AKI kembali menujukkan penurunan menjadi 305 

kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (Kemenkes RI, 2016). 

Pada tahun 2016 pemerintah mentargetkan untuk mengurangi AKI hingga 

di bawah 70 per 100.000 KH dan mengakhiri kematian bayi dan balita yang 

dapat dicegah, dengan menurunkan Angka Kematian Neonatal hingga 12 per 

1.000 KH dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 KH; sedangkan untuk Angka 
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Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Banyumas tahun 2017 sebesar 54 per 100.000 

kelahiran hidup dan AKB di Kabupaten Banyumas tahun 2017 sebesar 7 per 

1.000 kelahiran hidup. Diharapkan pada tahun 2030 angka kemataian bayi di 

Kabupaten Banyumas dapat bekurang  (Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 

2017). 

Kematian ibu biasanya terjadi karena tidak mempunyai akses pelayanan 

kesehatan yang berkualitas, terutama pelayanan kesehatan kegawatdaruratan 

yang tidak tepat waktu, yang dilatarbelakangi oleh terlambat mengenal tanda 

bahaya dan terlambat dalam mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas 

kesehatan, serta terlambat dalam mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. 

Selain itu penyebab maternal juga tidak terlepas dari ibu sendiri dan merupakan 

salah satu dari kriteria “4” terlalu, yaitu terlalu tua saat melahirkan (> 35 tahun), 

terlalu muda saat melahirkan (<20 tahun), terlalu banyak anak (> 4 anak), dan 

terlalu rapat jarak kelahiran/paritas (< 2 tahun) (DinkesJateng, 2017). 

Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki posisi 

penting dan strategis terutama dalam dalam penurunan AKI maupun AKB. Bidan 

memberikan pelayanan 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. Upaya yang dapat dilakukan oleh 

bidan dalam menekan AKI dan AKB ialah salah satunya dengan melakukan 

pelayanan homecare bagi ibu hami dan memantau setiap ibu hamiyang memiliki 

faktor resiko (Kepmenkes RI, No. 938, 2007). 
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Peran  dan  fungsi  bidan  sangat  diperlukan  untuk  memberikan  Asuhan 

secara komprehensif agar dapat menurunkan AKI dan AKB. Peran bidan sebagai 

pelaksana mempunyai tiga kategori tugas yaitu ; mandiri, kolaborasi, dan 

merujuk. Dalam menjalankan profesinya bidan mempunyai peran dan fungsi 

yang diatur secara jelas pada standar asuhan kebidanan, meliputi peran 

pelaksana, pengelola, pendidik dan peneliti. Sebagai pelaksana bidan memiliki 

tiga kategori tugas yaitu tugas mandiri, kolaborasi dan tugas ketergantungan, 

sebagai pendidik bidan mempunyai dua tugas yaitu sebagai pendidik dan 

penyuluh kesehatan bagi klien serta pelatih dan pembimbing kader. Sebagai 

pengelola memiliki dua tugas yaitu pengembangan pelayanan dasar kesehatan 

dan tugas partisipasi dalam tim, sebagai peneliti melakukan investigasi atau 

penelitian terapan dalam bidang kesehatan baik secara mandiri maupun 

kelompok (Rodiyatun, 2016). 

Sebagai seorang bidan untuk perbaikan dan demi penurunan angka 

kematian ibu dan bayi harus semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan 

yaitu dengan cara meningkatkan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan 

asuhan kebidanan secara komprehensif dan berkelanjutan yang berfokus pada 

asuhan saying ibu dan saying bayi yang sesuai dengan standar pelayanan 

kebidanan. 

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pihak Puskesmas karangwelas 

dalam menurunkan AKI dan AKB antara lain: melakuakan pelayanan ANC yang 

berkualitas, intergritas dengan dokter Puskesmas dan dokter obsgin, melakukan 

kunjungan pada ibu hamil dengan resiko tinggi, pendampingan rujukan ibu hamil 
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resiko tinggi dengan dokter obsgin, kunjungan nifas sesuia jadwal, pemasangan 

stiker P4K, mengadakan kelas ibu hamil dan kelas balita, pembinaan terhadap 

bidan dan pemberian pelayanan kesehatan ibu, pembinaan dukun bayi kunjngan 

rumah bayi dan balita resiko tinggi dan pemberian PMT bagi ibu hamil kek. 

Pada kesempatan ini penulis menyusun laporan hasil asuhan kebidanan 

berkelanjutan pada kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, danneonatus, nifas dan 

menyusui serta perencanaan keluarga berencana pada Ny R di wilayah 

puskesmas karanglewas kabupaten banyumas. 

 

B. TUJUAN 

1. Tujuan umum  

Mampu memberikan Asuhan Kebidanan Berkelanjutan pada Ny. R umur 28 

tahun sejak kehamilan trimester III, persalinan, Masa Nifas, Bayi Baru Lahir, 

dan Perencanaan Keluarga Berencana di Desa Kediri Wilayah Kerja 

Puskesmas Karanglewas dengan menggunakan manajemen kebidanan varney 

sesuai standar asuhan kebidanan dan ada pun mendokumentasikan SOAP. 

2. Tujuan khusus 

a. Mampu melakukan asuhan kehamilan mulai dari pengkajian, perumusan 

diagnosa dan atau masalah kebidanan, perencanan, implementasi, dan 

evaluasi, pada ibu selama kehamilan trimester III dan 

mendokumentasikan dengan SOAP. 

b. Mampu melakukan asuhan persalinan mulai dari pengkajian, perumusan 

diagnose dan atau masalah kebidanan, perencanaan, implementasi, dam 
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evaluasi pada ibu selama persalinan dan pendokumentasian dengan 

SOAP. 

c. Mampu melakukan asuhan Bayi Baru Lahir (BBL) mulai dari pengkajian, 

perumusan diagnosa dan atau masalah kebidanan, perencanaan, 

implementasi, dan evaluasi pada BBL pada pendokumentasian dengan 

SOAP. 

d. Mampu melakukan asuhan masa nifas mulai dari pengkajian, perumusan 

diagnosa dan atau masalah kebidanan, perencanaan, implementasi, dan 

evaluasi pada BBL dan pendokumentasian dengan SOAP. 

e. Mampu melakukan asuhan Keluarga Berencana (KB) mulai dari 

pengkajian, perumusan diagnose dan atau masalah kebidanana, 

perencanaan, implementasi dan evaluasi pada BBL dan 

pendokumentasian dengan SOAP. 

f. Mampu  mengetahui kesenjangan antara teori dan kasus nyata di 

lapangan. 

 

C. PEMBATASAN KASUS 

1. Sasaran  

Sasaran subyek asuhan kebidanan adalah ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru 

lahir, serta perencanaan KB pada Ny R.  

2. Tempat 

Pengambilan studi kasus ini secara spesifiksai di wilayah puskesmas 

Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. 
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3. Waktu 

PenyusunProposal : September 2018-Januari 2019 

Pengambilan kasus : Januari 2019- Maret 2019 

Pembuatan  : Maret 2019- Juni 2019 

 

D. METODE PENGUMPULAN DATA 

Pada penyusunan kasus ini data diperoleh meliputi : 

1. Data Primer 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

mewawancarai langsung pasien. Metode ini memberikan hasil secara 

langsung. metode ini untuk menggali atau mengetahui riwayat penyakit 

dan apa yang dirasakan pasiennya tanpa (sebelum) melakukan 

pemeriksaan fisik pasien. (Hidayat, 2011). 

b.  Pemeriksaan fisik  

Pemeriksaan yang dilakukan untuk memperoleh data ini adalah: 

1) Inspeksi 

Yaitu pemeriksaan seluruh tubuh secara baik dan legeartist 

meliputi : tekanan darah, nadi, suhu, pernafasan, jantung, paru paru 

dan sebagainya. (Mochtar, 2011) 
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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). 

3)  Auskultasi 

Adalah pemeriksaan menggunakan stetoskop monoaural 

(stetoskop obstetric) untuk mendengarkan denyut jantung janin (DJJ). 

(Mochtar,2011). 

4) Perkusi 

Tidak begitu banyak artinya kecuali jika ada suatu indikasi. 

(Mochtar,2011). 

c. Observasi 

Merupakan cara pengumpulan data dengan mengadakan 

pengamatan secara langsung kepada responden penelitian untuk mencari 

perubahan atau  hal hal yang akan diteliti (Hidayat,2011). 

2. Data Skunder 

a. Dokumentasi 

Merupakan pengumpulan data dengan cara mengambil data yang 

berasal dari dokumen asli. Dokumennasli tersebut dapat berupa gambar, 

table atau daftar periksa (Hidayat,2011). 
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b. Studi Literature 

Untuk memperoleh dukungan teoritis terhadap masalah penelitian 

yang dipilih, maka peneliti perlu banyak membaca buku literature, baik 

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

jurnal, dan sebagainya yang berhubungan dengan asuhan komprehensif 

pada kehamilan, persalinan, Bayi baru lahir, masa nifas dan keluarga 

berencana memeperoleh informasi yang terdahulu dengan menggunakan 

data primer dan skunder dengan menyelusuri literature yang ada. 

(Notoatmodjo,2012) 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan merupakan sesuatu yang dibutuhkan untuk 

memberikan gambaran tentang proposal karya tulis ilmiah ini agar tujuan dari 

asuhan kebidanan yang telah dilakukan untuk mudah dicapai dan masalah dapat 

dirumuskan dengan baik, maka perlu penyusunan yang baik. Adapun sistematika 

penyusunan karya tulis ilmiah yang dapat digunakan sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Menguraikan latar belakang, tujuan penyusunan proposal KTI yang 

meliputi tujuan umum dan khusus, pembatasan kasus, metode pengumpulan data, 

sistematika penulisan. 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Tinjauan Medis 

Menguraikan tentang pengertian Kehamilan, Persalinan, Bayi Baru Lahir, 

Nifas, dan perencanaan KB. 

2. Tinjauan asuhan kebidanan 

Memuat tentang manajemen kebidanan dengan menggunakan kerangka 

berfikir varney. Sesuai standar asuhan kebidanan berdasarkan kepmenkes 938 

tahun 2007. 

3. Aspek hukum 

Berisi landasan hukum baik undang – undang maupun kepmenkes dari tanda 

pelayanan kebidanan yang mengatur tugas pokok bidan dan kompetensi 

bidan serta wewenang bidan dalam menjalankan praktiknya.  

BAB III. TINJAUAN KASUS 

BAB IV. PEMBAHASAN  

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN  

DAFTAR PUSTAKA  

   

  


