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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Upaya keberhasilan kesehatan ibu dan bayi dapat dilihat dari 

indikator angka kematian ibu. Jumlah kematian ibu selama masa 

kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, 

persalinan, dan nifas itu sendiri bukan disebabkan oleh kecelakaan atau 

terjatuh disetiap 100.000 kelahiran (Kemenkes, 2017).  

Indikator ini tidak hanya mampu menilai program kesehatan ibu, 

tetapi mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitifitasnya 

terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksebilitas maupun 

kualitas. Penurunan kematian ibu selama periode 1991-2015 terjadi 

penurunan dari 390 pada tahun 1991 menjadi 305 pada tahun 2015 

(Kemenkes, 2017). Angka kematian ibu (AKI) dan Angka kematian bayi 

(AKB) merupakan salah satu indikator pembangunan kesehatan dalam 

RPJMN 2015-2019 dan SDGs (Gustina, 2016). 

Angka Kematian Ibu (AKI) di Jawa Tengah tahun 2017 sebanyak 

475 kasus,mengalami penurunan dibanding jumlah kasus kematian ibu 

tahun 2016 yang sebanyak 602 kasus, AKB tahun 2017 sebanyak 89 kasus 

(Prabowo, 2017). Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Banyumas 

tahun 2017 sebesar 3 per 1.000 kelahiran hidup sama dengan tahun 2016 
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sebesar 3 per 1.000 kelahiran hidup. Di Puskesmas Purwojati AKB tahun 

2017 tidak ada kematian bayi, di tahun 2018 sebanyak 6 kasus, AKI 

ditahun 2017 dan tahun 2018 tidak ada kematian ibu (Data Puskesmas, 

2018). Cakupan yang diharapkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional) tahun 2015-2019 sebesar 24/1.000 kelahiran 

hidup (DKK, 2017). 
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Upaya dalam rangka menurunkan AKI kementerian kesehatan 

meluncurkan program Expanding Maternal and Neonatal Survival 

(EMAS) yang diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan 

neonatal sebesar 25%. Program EMAS berupaya menurunkan angka 

kematian ibu dan neonatal melalui peningkatan kualitas pelayanan 

emergensi obstetri dan bayi baru lahir minimal di 150 Rumah Sakit 

PONEK dan 300 Puskesmas/Balkesmas PONED dan memperkuat sistem 

rujukan yang efesien dan efektif antar puskesmas dan rumah sakit 

(Kemenkes, 2017).  

Kematian seorang ibu selama persalinan kadang disebabkan ibu  

mengalami perdarahan, jika selama persalinan seorang ibu mengalami 

infeksi, preeklampsia dan perdarahan bisa menyebabkan kematian seorang 

ibu (Prawirohardjo, 2016). Perdarahan yang terjadi pada kala III kadang 

disebabkan oleh retensio plasenta dan atonio uteri (Lisnawati, 2015). 

Perdarahan juga sering  terjadi pada ibu nifas, pada ibu nifas terjadi 

perdarahan yang disebabkan oleh sisa plasenta, infeksi, robekan serviks 

(rahim), dan infeksi saluran kemih (Saleha, 2009). Menurut Walyani 

(2014), 60% kematian ibu terjadi setelah persalinan, 50% kematian ibu 

pada masa nifas terjadi 24 jam pertama, 60% kematian bayi baru lahir 

terjadi 7 hari setelah lahir. 

Berdasarkan survei demografi kesehatan indonesia dari Kemenkes 

RI, 2014 menyatakan cakupan kunjungan nifas 86,4% lebih rendah dari 
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cakupan persalinan,  kecenderungan terjadi komplikasi persalinan di masa 

nifas yang tidak terawasi oleh tenaga kesehatan sebagai penolong 

persalinan. Jika semakin besar jarak persalinan dan kunjungan nifas maka 

semakin besar resiko kematian ibu (Sumiaty, 2017). Bidan merupakan 

tenaga kesehatan yang memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan 

ibu dan anak. Bidan diberi wewenang dalam pelayanan nifas dan 

pelayanan ibu menyusui (Sumiaty, 2017). 

Peran bidan dalam menurukan angka kematian ibu dan angka 

kematian bayi dengan melakukan asuhan kebidanan secara berkelanjutan, 

asuhan kebidanan dimulai dari asuhan pada masa kehamilan, persalinan, 

bayi baru lahir dan neonatus, nifas dan berlanjut sampai perencanaan  

keluarga berencana. Asuhan kebidanan salah satu upaya untuk 

menghindari komplikasi yang membahayakan ibu hamil sampai nifas. 

Asuhan kebidanan dimulai dari masa kehamilan dengan pemeriksaan ANC 

(Antenatal Care) secara rutin mininal 4 kali selama kehamilan (Walyani, 

2014). Asuhan kebidanan yang diberikan pada masa persalinan dengan 

melakukan pemantuan kala I, observasi keadaan ibu dan janin, 

pertolongan persalinan kala II, manajamen aktif kala III, dan observasi 

kala IV (Sulistyawati, 2013). Asuhan kebidanan yang diberikan pada masa 

nifas dengan cara memantau proses involusi uterus dan lochea, memantau 

kelancaran ASI dan kondisi ibu dan bayi (Saifuddin, 2014). Asuhan 

kebidanan pada bayi baru lahir dengan 3 kali kunjungan neonatus untuk 
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mencegah infeksi, merawat tali pusat dan menjaga kehangatan tubuh bayi 

(Walyani, 2014). 

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa asuhan 

kebidanan secara berkelanjutan dimulai dari masa kehamilan, persalinan, 

bayi baru lahir dan neonatus, nifas, berkelanjutan pada perencanaan KB 

diharapkan dapat mengurangi angka kematian ibu dan bayi sehingga ibu 

dapat menjalani masa kehamilan, persalinan, dan nifas dalam kondisi sehat 

dan aman, nyaman serta bayi lahir dalam kondisi sehat, normal dan 

berkelanjutan sampai masa KB. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan asuhan 

kebidanan komprehensif dan berkelanjutan (Continuity Of Care), sehingga 

penulis membuat Karya Tulis Ilmiah dengan judul “Asuhan Kebidanan 

Berkelanjutan Pada Kehamilan, Persalinan, Bayi Baru Lahir dan 

Neonatus, Nifas dan Menyusui, serta Perencanaan Keluarga Berencana 

(KB)”. 

B. Tujuan Penyusunan KTI 

1. Tujuan Umum 

Mahasiswa mampu melaksanakan asuhan berkelanjutan pada Ny. E 

umur 25 tahun dalam masa kehamilan trimester III, persalinan, bayi 

baru lahir dan neonatus, nifas dan menyusui, serta perencanaan 

keluarga berencana (KB). 
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2. Tujuan Khusus 

Tujuan secara khusus dengan metode pendekatan manajemen 

kebidanan 7 langkah varney : 

a. Mahasiswa mampu melaksanakan asuhan kebidanan berkelanjutan 

meliputi: pengkajian data subyektif dan obyektif, merumuskan 

diagnosa atau masalah kebidanan, perencanaan, melaksanakan 

implentasi dan evaluasi pada ibu hamil TM III dengan benar. 

b. Mahasiswa mampu melaksanakan asuhan kebidanan berkelanjutan 

meliputi: pengkajian data subyektif dan obyektif, merumuskan 

diagnosa atau masalah kebidanan, perencanaan, melaksanakan 

implentasi dan evaluasi pada ibu bersalin kala I, II, III, dan IV 

dengan benar. 

c. Mahasiswa mampu melaksanakan asuhan kebidanan berkelanjutan 

meliputi: pengkajian data subyektif dan obyektif, merumuskan 

diagnosa atau masalah kebidanan, perencanaan, melaksanakan 

implentasi dan evaluasi pada bayi baru lahir dan neonatus dengan 

baik. 

d. Mahasiswa mampu melaksanakan asuhan kebidanan berkelanjutan 

meliputi: pengkajian data subyektif dan obyektif, merumuskan 

diagnosa atau masalah kebidanan, perencanaan, melaksanakan 

implentasi dan evaluasi pada ibu nifas dan menyusui dengan benar. 
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e. Mahasiswa mampu melaksanakan asuhan kebidanan berkelanjutan 

meliputi: pengkajian data subyektif dan obyektif, merumuskan 

diagnosa atau masalah kebidanan, perencanaan, melaksanakan 

implentasi dan evaluasi pada ibu dalam masa antara KB dengan 

benar. 

f. Mahasiswa mampu melaksanakan pendokumentasian asuhan 

kebidanan berkelanjutan pada masa kehamilan, persalinan, bayi 

baru lahir dan neonatus, nifas dan menyusui serta KB dengan 

benar. 

g. Mahasiswa mampu menyimpulkan kesenjangan antara teori dan 

kasus dalam asuhan kebidanan pada ibu masa kehamilan, 

persalinan, bayi bari lahir dan neonatus, masa nifas dan menyusui, 

serta KB dengan benar.  

C. Pembatasan Kasus 

1. Sasaran  

Sasaran dari asuhan kebidanan yaitu pada Ny.E umur 25 tahun pada 

kehamilan TM III sampai perencanaan KB  

2. Tempat dan Waktu Studi Kasus 

Tempat lokasi studi kasus dalam penelitian akan dilakukan di 

Puskesmas Purwojati, Kabupaten Banyumas. 

Waktu studi kasus dilaksanakan pada bulan Maret-Mei 2019. 
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D. Metode Pengumpulan data 

1. Wawancara  

Suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dimana 

peneliti  mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari 

seorang   sasaran peneliti (responen) atau bercakap-cakap berhadap 

muka dengan orang tersebut (face to face). Mahasiswa langsung terjun 

ke lokasi dengan mewawancarai ibu hamil, keluarga dan tenaga 

kesehatan (Sulistyaningsih, 2011). 

2. Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan cara mengamati subyek dan 

melakukan pemeriksaan. Observasi meliputi pemeriksaan umum, 

pemeriksaan fisik, pemeriksaan abdomen (inspeksi, palpasi, perkusi, 

auskultasi), dan pemeriksaan penunjang (Prawirohardjo, 2016). 

3. Telaah Dokumen 

Mengkaji sebuah data yang telah tersimpan dalam buku catatan, data 

diambil dari catatan, data diambil dari catatan rekam medis klien. 

Pengumpulan data diambil dari data statistik Puskesmas atau Bidan 

(Kemenkes, 2017). 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang,tujuan,pembatasan 

kasus, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjuan Medis 

Pada bab ini menguraikan teori mengenai kehamilan, persalinan, 

bayi baru lahir, nifas, dan keluarga berencana. 

B. Tinjauan Asuhan Kebidanan 

Menguraikan tentang asuhan kebidanan komprehensif pada pasien 

pada masa kehamilan TM III, persalinan, bayi baru lahir, nifas, dan 

keluarga berencana (KB), dengan menggunakan pendekatan 

manajamen kebidanan varney dan pendokumentasian kebidanan 

dengan metode SOAP. 

C. Aspek Hukum 

Aspek hukum berisi landasan hukum baik undang-undang standar 

pelayanan kebidanan yang mengatur tugas pokok dan kompetensi 

serta kewenangan bidan sesuai dengan kasus. 

BAB III TINJAUAN KASUS 

Pada bab ini memuat dokumentasi asuhan kebidanan yang telah 

dilaksankan. Asuhan kebidanan disampaikan dengan rututan yang 

sesuai dengan tinjauan teori yang mulai dari pengkajian hingga 

evaluasi (subyektif, obyektif, analisa, planning). 

BAB IV BAHASAN 
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Berisi perbandingan antara teori dengan kasus yang disajikan sesuai 

dengan langkah-langkah manajamen kebidanan ( subyektif, obyektif, 

analisa, planning). 

BAB V PENUTUP 

Simpulan, merupakan sintesa dari hasil bahasan yang dapat menjawab 

permasalahan dan tujuan penyusunan KTI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


