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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan ibu dan anak merupakan prioritas dalam 

penyelenggaraan upaya kesehatan, karena ibu dan anak merupakan 

kelompok rentan terhadap keadaan keluarga dan sekitarnya secara umum. 

Penilaian status kesehatan dan kinerja upaya kesehatan ibu dan anak 

penting untuk dilakukan (Kemenkes RI, 2015).  

Menurut Sarwono Prawirohardjo, 2010; h.53 Sekitar 160 juta 

perempuan di seluruh dunia hamil dan sebagian besar kehamilannya 

berlangsung dengan aman. Namun sekitar 15% menderita komplikasi 

berat dan sepertiganya merupakan komplikasi yang mengancam jiwa ibu. 

Komplikasi ini mengakibatkan kematian lebih dari setengah juta ibu setiap 

tahun. Jumlah ini diperkirakan 90% terjadi di Asia dan Afrika subsahara, 

10% di Negara berkembang lainnya, dan kurang dari 1% di negara-negara 

maju.  

Berdasarkan data Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 

2018 jumlah kematian Ibu mencapai 78,60 per 100.000 kelahiran hidup 

dengan 421 kasus atau menurun bila dibandingkan pada tahun 2017 

mencapai 88,58 per 100.000 kelahiran hidup dengan 475 kasus. Jumlah 

kematian Bayi di Jawa Tengah sebesar 8,38 per 1.000 kelahiran hidup 
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dengan 4.481 kasus atau menurun dibandingkan tahun 2017 sebesar 8,93 

per 1.000 kelahiran hidup dengan 4.791 kasus. (Dinkes Jateng, 2018).  

Jumlah angka kematian ibu (AKI) di Banyumas mengalami 

penurunan dari tahun ke tahun dan pada tahun 2017 hingga pertengahan 

Desember mencapai 59/100.000 kelahiran hidup. Jumlah Angka Kematian 

Bayi (AKB) 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. Berdasarkan 

data di Puskesmas Cilongok II pada tahun 2018 tedapat data sebanyak 940 

ibu hamil, jumlah persalinan 846 ibu bersalindan jumlah nifas 845 ibu 

nifas. Terdapat 1 kasus AKI pada masa nifas 25 hari yang disebabkan oleh 

pre eklampsia berat (PEB). Jumlah kelahiran pada tahun 2018 yaitu 830 

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

prematur. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi AKI dan AKB di 

wilayah kerja puskesmas II Cilongok yaitu melakukan antenatalcare 

(ANC) terpadu, kelas ibu hamil, dan melakukan rujukan pada kasus 

patofisiologi (Puskesmas II Cilongok Kbaupaten Banyumas, 2018). 

Menurut Permenkes No 28 tahun 2017, Bidan memiliki 

kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu; pelayanan 

kesehatan anak; dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan 

keluarga berencana. Peran bidan disini adalah memberikan pelayanan yang 

bermutu tinggi, secara berkelanjutan dan sesuai dengan standar asuhan 
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kebidanan yang mencakup lima kegiatan pemeriksaan berkesinambungan 

dalam menangani masalah pada ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, 

neonatus, ibu nifas, dan keluarga berencana. Jumlah kasus kematian yang 

masih terjadi di Banyumas terutama di wilayah kerja Puskesmas II 

Cilongok yang masih terjadi yaitu komplikasi pada neonates dan ibu nifas. 

Upaya yang dilakukan untuk menekan AKI dan AKB dengan 

memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan 

(Continuity of care) mulai dari hamil, bersalin, nifas, neonatus dan 

pemilihan alat kontrasepsi. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada ibu 

hamil melalui pemberian pelayanan antenatal minimum 4 kali selama 

masa kehamilan yaitu minimal 1 kali pada trimester pertama. Minimal 1 

kali pada trimester kedua. Minimal 2 kali pada trimester ketiga. Pelayanan 

tersebut diberikan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan 

janin berupa deteksi dini faktor resiko, pencegahan dan penanganan dini 

komplikasi kehamilan. Salah satu komponen pelayanan kesehatan ibu 

hamil yaitu pemberian zat besi sebanyak 90 tablet (Fe) (Kemenkes RI, 

2015:106). 

Continuity of care adalah suatu proses dimana tenaga kesehatan yang 

kooperatif terlibat dalam manajemen pelayanan kesehatan secara terus 

menerus menuju pelayanan yang berkualitas tinggi, biaya perawatan medis 

yang efektif. Continuity of care pada awalnya merupakan ciri dan tujuan 

utama pengobatan keluarga yang lebih menitik beratkan kepada kualiatas 
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pelayanan kepada pasien (keluarga) dengan dapat membantu bidan (tenaga 

kesehatan). Asuhan yang berkelanjutan berkaitan dengan kualitas. Secara 

tradisional, perawatan yang berkesinambungan idealnya membutuhkan 

hubungan terus menerus dengan tenaga professional. Selama trisemester 

III, kehamilan dan melahirkan sampai enam minggu pertama postpartum. 

Penyediaan pelayanaan individual yang aman, fasilitasi pilihan informasi, 

untuk lebih mendorong kaum wanita selama persalinan dan kelahiran, dan 

untuk menyediakan perawatan komprehensif untuk ibu dan bayi baru lahir 

selama periode postpartum (Estiningtyas,dkk,2013:32). 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk 

mengambil judul “Asuhan Kebidanan Berkelanjutan pada Kehamilan, 

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

serta Keluarga Berencana (KB) Pada Ny. I Umur 21 Tahun di Wilayah 

Kerja Puskesmas II Cilongok”. 

B. Tujuan  

1. Tujuan Umum  

Penulis mampu memberikan Asuhan Kebidanan Secara Berkelanjutan 

yang dimulai dari Kehamilan, Persalinan, Bayi Baru Lahir (BBL) dan 

Neonatus, Nifas, dan Keluarga Berencana (KB) sesuai dengan Standar 

Asuhan Kebidanan 7 labngkah Varney 
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2. Tujuan Khusus 

a. Melakukan pengkajian data subyektif dan data obyektif secara 

berkelanjutan dari kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas dan 

menyusui, dan keluarga berencana (KB) Pada Ny. I Umur 21 

Tahun di Wilayah Kerja Puskesmas II Cilongok”. 

b. Mengidentifikasi diafnosa potensial atau masalah potensial pada 

kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas dan menyusui, dan 

keluarga berencana (KB) Pada Ny. I Umur 21 Tahun di Wilayah 

Kerja Puskesmas II Cilongok 

c. Melakukan rencana atau Planning terhadap asuhan berkelanjutan 

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

dan keluarga berencana (KB) Pada Ny. I Umur 21 Tahun di 

Wilayah Kerja Puskesmas II Cilongok. 

d. Melakukan penatalaksanaan asuhan kebidanan berkelanjutan pada 

kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas dan menyusui, dan 

keluarga berencana (KB) Pada Ny. I Umur 21 Tahun di Wilayah 

Kerja Puskesmas II Cilongok. 

e. Melaksanakan evaluasi hasil tindakan asuhan kebidanan 

berkelanjutan pada kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas 

dan menyusui, dan keluarga berencana (KB) Pada Ny. I Umur 21 

Tahun di Wilayah Kerja Puskesmas II Cilongok. 
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f. Mampu melakukan pencatatan asuhan kebidanan berkelanjutan 

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

dan keluarga berencana (KB) Pada Ny. I Umur 21 Tahun di 

Wilayah Kerja Puskesmas II Cilongok. 

C. Ruang Lingkup 

1. Sasaran 

Sasaran pada pengambilan kasus ini adalah Ny. I umur 21 tahun dari 

Kehamilan TM III sampai keluarga berencana (KB) di wilayah kerja 

Puskesmas II Cilongok.  

2. Tempat  

Asuhan kebidanan berkelanjutan ini dilaksanakan di wilayah kerja 

Puskesmas II Cilongok. 

3. Waktu  

Pengambilan kasus dilaksanakan pada: 

a. Penyusunan proposal dilakukan pada bulan Desember 2018- 

Januari 2019 

b. Waktu pendampingan dan pengambilan kasus dilakukan pada 

bulan Maret – Mei 2019 

c. Penyususnan Karya Tulis Ilmiah dimulai bulan April – Mei 2019 
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D. Metode Pengumpulan Data  

1. Data Primer 

a. Wawancara 

Wawancara adalah suatu metode yang dipergunakan untuk 

mengumpulkan data, dimana peneliti mendapatkan keterangan atau 

informasi secara lisan dari seseorang sasaran penelitian 

(responden), atau bercakap-cakap berhadapan muka dengan oranfg 

tersebut (face to face) (Notoatmodjo, 2012; hal 139) 

b. Observasi 

Observasi atau pengumpulan adalah suatu prosedur yang 

berencana meliputi mendengar dan mencatat sejumlah taraf 

aktifitas tertentu atau situasi tertentu yang ada hubungannya 

dengan masalah yang teliti (Notoatmodjo, 2012; hal 131) 

c. Pemeriksaan fisik 

1) Pemeriksaan fisik 

Pemeriksaan yang dilakukan untuk memperoleh data ini 

adalah: 

a) Inspeksi 

Yaitu pemeriksaan seluruh tubuh secara baik dan legeartist 

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

paru-paru dan sebagainya. (Mochtar, 2012; h. 39) 
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b) Palpasi 

Yaitu pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan berdiri 

disebelah kanan ibu hamil dengan melakukan perubahan 

pada perut untuk menentukan besar dan konsistensi rahim, 

bagian-bagian janin, letak, presentasi, gerakan janin, 

kontraksi atau his. (Mochtar, 2012; h. 39) 

c) Auskultasi 

Adalah pemeriksaan menggunakan stetoskop monoaural 

(stetoskop obstetric) untuk mendengarkan denyut jantung 

janin (DJJ). (Mochtar, 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 
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mempermudah dalam merumuskan kerangjka konsep 

penelitian. (Notoatmodjo, 2012; h. 22) 

E. Sistematika Penulisan Karya Tulis Ilmiah  

1. BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, tujuan 

penyusunan, pembatasan kasus, metode pengumpulan data dan 

sistematika penulisan. 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

a. Tinjuan Medis  

Pada bab ini menguraikan teori tentang kehamilan, persalinan, bayi 

baru lahir, nifas dan KB yang berisi definisi, etiologi, faktor 

predisposisi, fisiologi/patofisiologi, tanda dan gejala, pemeriksaan 

penunjang, dan penatalaksanaan medis.  

b. Tinjauan Asuhan Kebidanan  

Memuat tentang manajemen kebidanan dengan menggunakan 

kerangka berfikir Varney’s sesuai standar asuhan kebidanan 

berdasarkan Permenkes No.938/MENKES/SK/VIII/2007: 

(Pengkajian, Perumusan Diagnosa, Perencanaan, Implementasi, 

Evaluasi, dan Pencatatan asuhan kebidanan) serta 

pendokumentasian menggunakan metode SOAP. 
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c. Aspek Hukum  

Pada bab ini menguraikan tentang landasan hukum baik Undang-

Undang maupun Permenkes No. 28 Tahun 2017 dan 24 standar 

pelayanan kebidanan yang mengatur tugas pokok dan kompetensi 

bidan serta wewenang bidan utuk menjalankan prakteknya. 

3. BAB III: Tinjauan Kasus 

Bab ini memuat dokumentasi asuhan kebidanan berkelanjutan yang 

telah dilakukan. Asuhan kebidanan berkelanjutan pada klien yang telah 

diperoleh dari pengkajian data subyektif, data obyektif, serta 

pendokumentasian dalam bentuk SOAP. 

4. BAB IV: Pembahasan 

Pada bab ini berisi perbandingan antara teori dengan kenyataan pada 

kasus yang disajikan sesuai dengan langkah manajemen SOAP  

5. BAB V: Penutup 

Pada bab ini berisikan mengenai simpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN   


