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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) 

merupakan salah satu indikator untuk mengetahui derajat kesehatan suatu 

negara di seluruh dunia. AKI dan AKB di Indonesia masih sangat tinggi, 

oleh karena itu Indonesia membuat suatu program yang dinamakan 

Sustainable Development Goals (SDG’s). Bidan di Indonesia berkomitmen 

dalam mengurangi AKI yang bertujuan untuk mendukung salah satu 

program dalam Sustainable Development Goals (SDG’s), diantaranya 

adalah mengurangi AKI hingga di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup, 

menurunkan AKB hingga 12 per 100.000 kelahiran hidup (Ermalena, 

2017). 

Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 menunjukkan 

penurunan AKI yaitu dari sebelumnya 111,16 per 100.000 kelahiran hidup 

menjadi 109,65 per 100.000 kelahiran hidup (Prabowo, 2017). 

Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2016 juga 

mengalami penurunan kematian ibu sebanyak 114,73 per 100.000 

kelahiran hidup menjadi 101 per 100.000 kelahiran hidup. Melihat kondisi 

di atas dapat dikatakan bahwa program Kesehatan Ibu di fasilitas 

kesehatan belum berjalan dengan maksimal karena target RPJMD tahun 
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2015-2019 sebesar 65 per 100.000 kelahiran hidup belum dapat mencapai 

target (Sadiyanto, 2016). 

Dalam Profil Kesehatan Kecamatan Ajibarang tahun 2017 terdapat 

1.520 kelahiran hidup, sedangkan jumlah kematian ibu dalam masa 

kehamilan terdapat 1 kasus dan jumlah kematian bayi sebanyak 1 kasus 

yang semuanya terjadi di wilayah puskesmas II Ajibarang. Dalam studi 

kasus ini penulis melakukan pendampingan pasien di wilayah puskesmas I 

Ajibarang Desa Kracak Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, 

dimana di wilayah puskesmas ini tidak terdapat kasus kematian ibu dan 

bayi pada tahun 2017.  

Kematian ibu terjadi karena tidak mempunyai akses pelayanan 

kesehatan yang berkualitas, terutama pelayanan kesehatan 

kegawatdaruratan tepat waktu yang dilatarbelakangi oleh terlambat 

mengenal tanda bahaya, terlambat mengambil keputusan, terlambat 

mencapai fasilitas kesehatan, dan terlambat mendapatkan pelayanan di 

fasilitas kesehatan serta dipengaruhi penyebab langsung seperti komplikasi 

obstetrik (90%) dikenal dengan Trias Klasik (perdarahan, infeksi dan 

preeklampsi, atau komplikasi pada saat kehamilan, kelahiran, nifas yang 

tidak tertangani dengan baik dan tepat waktu) (Sadiyanto, 2016). Salah 

satu program yang dilakukan bidan dalam upaya menurunkan AKI dan 

AKB adalah dengan melakukan asuhan kebidanan secara 

berkelanjutan/komprehensif. Asuhan kebidanan komprehensif merupakan 
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suatu pemeriksaan yang dilakukan secara lengkap dengan adanya 

pemeriksaan laboratorium sederhana dan konseling. Asuhan kebidanan 

komprehensif mencakup 4 kegiatan pemeriksaan berkesinambungan. 

Pemeriksaan tersebut diantaranya adalah asuhan kebidanan kehamilan, 

persalinan, masa nifas, bayi baru lahir (Mochtar, 2012). 

Tujuan dari asuhan kebidanan berkelanjutan yang berupa pengawasan 

dan pemeriksaan yaitu untuk mengenali dan menangani penyulit-penyulit 

yang mungkin dijumpai dalam kehamilan, persalinan, nifas, mengenali dan 

mengobati penyakit-penyakit yang mungkin diderita sedini mungkin, 

menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi, dan 

memberikan nasehat-nasehat tentang cara hidup sehari-hari dan keluarga 

berencana, kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir (Mochtar, 

2012). 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan studi 

kasus dengan memberikan asuhan kebidanan berkelanjutan pada ibu hamil 

trimester III, ibu bersalin, bayi baru lahir, neonatus, ibu nifas dan Keluarga 

Berencana (KB) pada Ny. S di Desa Kracak Kecamatan Ajibarang 

Kabupaten Banyumas agar dapat mengetahui bagaimana asuhan kebidanan 

di Desa Kracak sehingga tidak terjadi kematian ibu maupun bayi. 
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B. Tujuan Penyusunan KTI 

1. Tujuan Umum 

Mampu melakukan asuhan kebidanan secara berkelanjutan pada 

ibu hamil trimester III, ibu bersalin, bayi baru lahir ibu nifas, neonatus, 

dan Keluarga Berencana (KB) pada Ny. S sesuai dengan standar 

asuhan kebidanan manajemen 7 langkah varney. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mampu melakukan pengkajian, perumusan diagnosa dan atau 

masalah kebidanan, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan 

pencatatan asuhan kebidanan kehamilan trimester III pada Ny. S. 

b. Mampu melakukan pengkajian, perumusan diagnosa dan atau 

masalah kebidanan, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan 

pencatatan asuhan kebidanan  persalinan pada Ny. S. 

c. Mampu melakukan pengkajian, perumusan diagnosa dan atau 

masalah kebidanan, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan 

pencatatan asuhan kebidanan bayi baru lahir pada Bayi Ny. S. 

d. Mampu melakukan pengkajian, perumusan diagnosa dan atau 

masalah kebidanan, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan 

pencatatan asuhan kebidanan neonatus pada Bayi Ny. S. 

e. Mampu melakukan pengkajian, perumusan diagnosa dan atau 

masalah kebidanan, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan  

pencatatan asuhan kebidanan nifas pada Ny. S. 



5 
 

Asuhan Kebidanan Berkelanjutan..., DESI NURHAKIKI, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019 

 
 
 
 

f. Mampu melakukan pengkajian, perumusan diagnosa dan atau 

masalah kebidanan, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan 

pencatatan asuhan kebidanan ibu dengan KB pada Ny. S. 

C. Manfaat 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang 

ada guna memudahkan mahasiswa khususnya kebidanan dalam 

peningkatan pengetahuan dan wawasan yang lebih baik. 

2. Bagi Tenaga Kesehatan 

Dapat meningkatkan mutu pelayanan dengan melakukan pendekatan 

secara dini dan berkelanjutan. 

D. Pembatasan Kasus 

1. Sasaran 

Sasaran dari kasus ini adalah Ny. S ibu hamil trimester III, nifas, bayi 

baru lahir, neonatus dan perencanaan Keluarga Berencana (KB) di 

wilayah Puskesmas I Ajibarang Kabupaten Banyumas. 

2. Tempat 

Pengambilan kasus ini direncanakan di wilayah Puskesmas I 

Ajibarang Kabupaten Banyumas. 

3. Waktu  

Penyusunan KTI dilaksanakan dari bulan Desember 2018 sampai 

bulan Mei 2019. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengambilan data menggunakan 7 langkah varney yang terdiri 

dari pengkajian, perumusan diagnosa dan atau masalah kebidanan, 

perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pencatatan asuhan kebidanan. 

Teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh data primer dan data 

sekunder. 

1. Data Primer  

a. Wawancara  

Wawancara adalah suatu metode yang dipergunakan untuk 

mengumpulkan data, di mana peneliti mendapatkan keterangan 

secara lisan dengan seseorang sasaran penelitian (reponden) atau 

bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut (face to 

face) (Sulistyaningsih, 2011). 

b. Observasi 

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan 

mengadakan pengamatan secara langsung kepada responden 

penelitian untuk mencari perubahan atau hal-hal yang akan diteliti 

(Hidayat, 2010). 

c. Pemeriksan fisik 

Pemeriksaan fisik dilakukan untuk mengetahui adanya kondisi 

yang tidak normal dari klien untuk mencari perubahan atau hal-hal 

yang akan diteliti. 
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1) Inspeksi 

2) Palpasi 

3) Perkusi 

4) Auskultasi 

5) Pemeriksaan penunjang/laboratorium 

Merupakan gambaran real time pada layar ultrasonik yang 

dihasilkan oleh gelombang suara yang dipantulkan kembali dai 

organ, cairan dan jaringan yang berhadapan dengan jernih di 

dalam uterus sehingga dapat mengetahui usia gestasi, 

perkembangan janin dan deteksi abnormalitas pada janin dan 

plasenta (Williams, 2012). 

2. Pengumpulan data sekunder 

Menurut Sulistyaningsih (2011), menyebutkan bahwa data 

sekunder yaitu: penulis mendapatkan data berbentuk dokumen seperti 

data status buku KIA pasien, register pasien dan laporan persalinan. 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang, tujuan pembuatan KTI, 

manfaat, ruang lingkup, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

1. Tinjauan Medis 

Berisi batasan/definisi, etiologi, faktor predisposisi, 

fisiologi/patofisiologi, tanda dan gejala, pemeriksaan 

penunjang, dan penatalaksanaan medis. 

2. Tinjauan Asuhan Kebidanan 

Memuat tentang Manajemen Kebidanan dengan 

menggunakan kerangka berfikir Varney’s. Sesuai dengan 

Standar Asuhan Kebidanan berdasarkan Permenkes No. 

938/SK/VIII/2007 : 

a. Pengkajian 

b. Perumusan diagnosa dan atau masalah kebidanan 

c. Perencanaan 

d. Implementasi 

e. Evaluasi 

f. Pencatatan asuhan kebidanan 

3. Aspek Hukum 

Landasan hukum Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 

Tentang Kebidanan , Permenkes RI No. 28 Tahun 2017 

Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, dan  

standar pelayanan kebidanan yang mengatur tugas pokok 

bidan dan kompetensi bidan. 
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BAB III : TINJAUAN KASUS 

Memuat dokumentasi asuhan kebidanan yang telah 

dilaksanakan. Asuhan/manajemen kebidanan disampaikan 

dengan runtutan yang sesuai dengan tinjauan teori yaitu mulai 

dari pengkajian hingga evaluasi. 

BAB IV : BAHASAN 

Berisi perbandingan antara teori dengan kenyataan pada kasus 

yang disajikan sesuai dengan langkah-langkah manajemen 

kebidanan. 

BAB V : PENUTUP 

1. Simpulan, merupakan sintesa dari hasil pembahasan yang 

dapat menjawab permasalahan dan tujuan penyusunan KTI 

2. Saran, berupa masukan berdasarkan hasil pembahasan. 

 

 


