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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung 

perkembangan dan pembangunan suatu negara baik dalam segi sosial, 

ekonomi, maupun budaya. Dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 1992 

tentang Kesehatan ditetapkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera 

dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup 

produktif secara sosial dan ekonomi.  

Kemampuan pelayanan kesehatan suatu negara ditentukan dengan 

perbandingan tinggi rendahnya Angka Kematian Kematian ibu (AKI) dan 

Angka Kematian Bayi (AKB). Di Indonesia angka kematian masih tinggi 

sehingga memerlukan perbaikan yang bersifat menyeluruh dan lebih 

bermutu. Dalam pelaksanaan program kesehatan salah satu sumber daya 

manusia dibidang kesehatan bidan merupakan ujung tombak atau orang 

yang berada digaris terdepan yang berhubungan langsung dengan wanita 

sebagai sasaran program (Sulistyawati, 2009). 

Menurut Direktur Kesehatan Keluarga, mengungkapkan penyebab 

tertinggi kematian ibu di tahun 2016, 32 % diakibatkan perdarahan. 

Sementara 26 % diakibatkan hipertensi yang menyebabkan kejang, 

Penyebab kematian pada bayi baru lahir adalah  berat lahir rendah, sesak 

napas dan infeksi (Gustina, 2017) 
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Angka kematian Ibu di Indonesia masih cukup tinggi ketimbang 

negara negara lain di kawasan ASEAN. Berdasarkan survei pendududuk 

antar sensus (SUPAS) tahun 2017, jumlah AKI di Indonesia 475 orang. 

Indonesia menduduki peringkat tertinggi untuk AKI.  Dibandingkan 

dengan Singapura mencatat AKI terendah hanya 3 per 100.000 kelahiran 

hidup, Malaysia 29 per 100.000 kelahiran hidup, Thailand 48 per 100.000 

kelahiran hidup. (Depkes, 2015)  

Upaya pemerintah untuk menurunkan AKI dan AKB dengan 

menggunakan pembangunan berkelanjutan SDGs (Sustainable 

Development Goals) adalah sebuah kesepakatan pembangunan baru 

pengganti MDGs, masa berlaku 2015-2030. Salah satu target SDG‟s 

mengurangi AKI hingga di bawah 70 per 100.000 KH dan mengakhiri 

kematian bayi dan balita yang dapat dicegah, dengan menurunkan Angka 

Kematian Balita 25 per 1.000 KH. Program dalam menurunkan AKI dan 

AKB  yaitu dengan proporsi kelahiran ditolong oleh tenaga kesehatan 

yang trampil, terlatih dan persalinan difasilitasi pelayan kesehatan, 

jampersal (jaminan persalinan), lembaga donor asing (suami siaga, bidan 

siaga), pemantauan komperhensif dari mulai hamil hingga KB kesehatan 

reproduksi. Peran bidan mancakup fungsi dalam layanan kesehatan 

promotif untuk menjaga kesehatan.  (Kemenkes, 2015). 

Kejadiaan kematian ibu yang tinggi juga ditemukan diberbagai 

wilayah yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Tengah pada 

tahun 2017 tercatat 475 kasus kematian ibu. Kasus kematian bayi juga ikut 
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turun pada tahun 2017 tercatat hanya 2.182 kasus (Depkesprov, 2017). 

Dalam agama islam, kematian merupakan salah satu bentuk kuasa Alloh 

SWT yang dijelaskan dalam dalil Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

mengarahkan, 

غرق                                                               ط  ون                

لا    لا       هش نط  ن ف لإ هرر ب  ه  و  هر         نجلا ى

“Orang yang mati berjihad di jalan Allah, syahid, orang yang mati 

karena Tha’un, syahid. Orang yang mati tenggelam, syahid. Orang yang 

mati karena sakit perut, syahid. Dan wanita yang mati karena nifas, dia 

akan ditarik oleh anaknya menuju surga dengan tali pusarnya.”  (HR. 

Ahmad dalam musnadnya 15998. Syaikh Syuaib Al-Arnauth menilai 

hadis ini: Shahih li Ghairih). 

COC (Continuity Of Care) adalah sebuah pendekatan yang 

merupakan sebuah filosofi proses yang memungkinkan bidan memberikan 

asuhan secara menyeluruh dan berkelanjutan (Handayani, 2016). 

Berkaitan dengan  program  tersebut Gubernur Jawa Tengah juga 

mengeluarkan program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng.  Program 

“5NG”, mulai dari hulu hingga hilir. Adapun isi program 5 ng tersebut 

mulai dari fase sebelum hamil hingga nifas. Sebelum hamil (stop jika 

sudah memiliki anak, usia ibu 35 thn, kondisi ibu tidak memungkinkan 

atau berbahaya, tunda jika usia < 20 thn, kondisi kesehatan belum 

optimal), hamil (cari, catat/PKK, kawal periksaan/ormas, pemeriksaan ke 

dokter atau bidan), pemeriksaan (ibu yang beresiko tinggi, dan non resti), 
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persalinan (kawal/didampingi, resti/rujuk/RS/rujukan dan pantau, non 

resti fasyankes standar), nifas (ibu nifas, asuhan pasca persalinan 

dokter/perawat/bidan, pantau). Pada tahun 2016 program ini telah 

menunjukan hasil AKI di Jawa Tengah tercatat 109,65 per 100.000 KH, 

atau melampaui target 117 per 100.000 kelahiran hidup (Dinkes Jawa 

Tengah, 2017).  

Di Puskesmas I Ajibarang pada tahun 2018 tidak terdapat AKI dan 

AKB. Program bidan di puskesmas I Ajibarang untuk mengurangi AKI 

dan AKB ialah dengan melakukan pemeriksaan ANC terpadu serta 

pendampingan ibu hamil beresiko tinggi. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengambil judul Asuhan 

Kebidanan Berkelanjutan pada kehamilan, persalinan, Bayi Baru Lahir 

(BBL) dan Neonatus, Nifas dan Menyusui, dan  Keluarga Berencana. 

Harapan penulis setelah dilakukan asuhan kebidanan komprehensif 

semakin meningkat keinginan ibu hamil untuk lebih rutin memeriksakan 

kehamilannya sehingga dapat dideteksi secara dini kemungkinan 

terjadinya komplikasi dan dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi 

khususnya  di Wilayah Kerja Puskesmas I Ajibarang. 

 

B. Tujuan Penyusunan  

1. Tujuan Umum  

Mampu memberikan asuhan kebidanan berkelanjutan pada kasus ibu 

hamil, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan perencanaan keluarga 
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berencana (KB). Metode pendokumentasiaan menggunakan SOAP 

dengan manajemen varney. 

2. Tujuan Khusus  

a. Melaksanakan asuhan kebidanan meliputi pengkajian data, 

perumusan diagnosa dan atau masalah kebidanan, perencanaan, 

implementasi, evaluasi, dan pencatatan asuhan kebidanan 

kehamilan.  

b. Melaksanakan asuhan kebidanan meliputi pengkajian, perumusan 

diagnosa dan atau masalah kebidanan, perencanaan, implementasi, 

evaluasi, dan pencatatan asuhan kebidanan persalinan.    

c. Melaksanakan asuhan kebidanan meliputi pengkajian data, 

perumusan diagnosa dan atau masalah kebidanan, perencanaan, 

implementasi, evaluasi, dan pencatatan asuhan kebidanan bayi baru 

lahir.  

d. Melaksanakan asuhan kebidanan meliputi pengkajian data, 

perumusan diagnosa dan atau masalah kebidanan, perencanaan, 

implementasi, evaluasi, dan pencatatan asuhan kebidanan masa 

nifas. 

e. Melaksanakan asuhan kebidanan meliputi pengkajian data, 

perumusan diagnosa dan atau masalah kebidanan, perencanaan, 

implementasi, evaluasi, dan pencatatan asuhan kebidanan 

perencanaan Keluarga Berencana (KB). 

f. Melaksanakan  mendokumentasikan  seluruh hasil asuhan dengan 

metode SOAP 
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C. Pembatasan Kasus  

1. Sasaran 

Sasaran dari studi ini adalah Ny A umur 32 tahun pada kehamilan  TM 

III, Bersalin, Bayi Baru Lahir dan Neonatus, Nifas dan Menyusui dan 

Perencanaan Keluarga Berencana.  

2. Tempat  

Asuhan kebidanan berkelanjutan ini dilaksanakan di wilayah kerja 

Puskesmas I Ajibarang . Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas 

3. Waktu  

a. Penyusunan proposal dilakukan pada bulan Desember - Januari 

2019 

b. Waktu pendampingan dan pengambilan kasus dilakukan dari bulan 

Januari – Mei 2019 

c. Penyelesaian laporan Karya Tulis Ilmiah pada nulan Januari – Mei 

2019 

 

D. Metode Pengumpulan Data  

1. Data Primer 

a) Wawancara  

Suatu metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data, 

dimana peneliti mendapatkan keterangan atau informasi secara 

lisan dari seseorang sasaran peneliti, atau bercakap-cakap 

berhadapan muka dengan orang tersebut (Notoatmojo, 2012). 
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b) Observasi  

Teknik pengumpulan data dengan adanya rangsangan indra 

menggunakan mendengar, melihat, mencatat dan mengamati 

perilaku manusia (Notoatmojo, 2012). 

c) Pemeriksaan  

(1) Pemeriksaan fisik meliputi:  

(a) Inspeksi  

Yaitu pemeriksaan seluruh tubuh secara baik dan legeartist 

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

paruparu, dan sebagainya (Mochtar, 2011).  

(b) 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). 

(c) Perkusi  

Tidak begitu banyak artinya kecuali jika ada suatu indikasi 

(Mochtar, 2011).  

(d) Auskultasi  

Adalah pemeriksaan menggunakan stetoskop monoaural 

(stetoskop obstetric) untuk mendengarkan denyut jantung 

janin (DJJ) (Mochtar, 2011). 
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2. Data Sekunder  

(a) Dokumentasi   

Merupakan pengumpulan data dengan cara mengambil data yang 

berasal dari dokumen asli. Dokumentasi tersebut dapat berupa 

gambar, tabel atau daftar periksa (Hidayat, 2011).  

(b) Studi Literatur  

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. Dari studi literature atau sering 

juga orang menyebut tinjauan teoritis akan mempermudah dlam 

merumuskan konsep penelitian. (Notoatmojo, 2012). 

(c) Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilaksanakan berdasarkan cara dan alat 

pengumpulan data (Notoatmojo, 2012). 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan sesuatu yang dibutuhkan untuk 

memberikan gambaran dan tujuan dari asuhan kebidanan untuk mudah 

dicapai dan masalah dapat dirumuskan dengan baik, maka perlu 

penyusunaan yang baik. Adapun sistematika penyusunan karya tuls ilmiah 

yang dapat digunakan sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN   
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Menguraikan latar belakang, tujuan penyusunan proposal yang   

meliputi tujuan umum, tujuan khusus, pembatasan kasus, metode 

pengumpulan data dan sistematika penulisaan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA    

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

nifas   dan keluarga berencana. 

 

 


