
BAB 1 

  PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Keberhasilan upaya kesehatan ibu, di antaranya dapat dilihat dari indikator 

angka kematian  ibu. Angka Kematian Ibu (AKI)  adalah jumlah kematian ibu selama 

masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, 

dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti 

kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini tidak hanya 

mampu menilai program kesehatan ibu, tetapi juga mampu menilai derajat kesehatan 

masyarakat, karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari 

sisi aksebilitas maupun kualitas.Secara umum terjadi penuruan kematian ibu selama 

periode 1991-2015. Terjadi penurunan AKI di Indonesia dari 390 pada tahun 1991 

menjadi 305 pada tahun 2015 (Budijanto, 2017). Jumlah kasus kematian ibu di 

Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 sebanyak 475 kasus, mengalami penurunan 

dibandingkan jumlah kasus kematian ibu tahun 2016 yang sebanyak 602 kasus 

(Dinkes Jateng, 2017).  

AKI di Kabupaten Banyumas tahun 2015 sebesar 101 per 100.000 kelahiran 

hidup hal ini mengalami penurunan bila dibanding pada tahun 2014 sebesar 114,73 

per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah yang 

meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran 

hidup atau usia 0 – 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun. AKB di Kabupaten 
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Banyumas tahun 2015 sebesar 4 per 1.000 kelahiran hidup bila dibanding tahun 2014 

AKB di Kabupaten Banyumas menurun, ditahun 2014 sebesar 9,04 per 1000 

kelahiran hidup, AKB dapat menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan 

masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan 

antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta 

kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. AKB merupakan indikator yang biasanya 

digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat.Oleh karena itu banyak 

upaya kesehatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan AKB (Profil Dinkes 

Kab.Banyumas, 2015). 

Berbagai strategi operasional program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) seperti 

ANC terintegrasi, Optimalisasi SDM bidan, Optimalisasi buku KIA dan P4K, 

Optimalisasi K1, K4, P4K dengan stiker dan deteksi resiko tinggi, optimalisasi desa 

siap antar jaga dan FKD, pemantapan Puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK, 

peningkatan peran Bidan Kordinator, peningkatan lintas Program dan Lintas Sektoral, 

pembinaan terfokus pada Puskesmas/Bidan dengan kinerja rendah, persalinan dengan 

2 bidan, Pelaksanaan SOP kunjungan nifas, penggalangan donor darah dengan 

BABINSA (Badan Pembinaan Desa), peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan 

optimalisasi FKD, peningkatan program KB serta Reward dan Punishment (Dinkes 

Kab. Banyumas 2015). 

Di Puskesmas II Cilongok pada tahun 2018 terdapat data sebanyak 940 ibu 

hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan, ibu yang melakukan persalinan di 

Puskesmas II Cilongok sebanyak 846, kemudian yang mendapatkan pelayanan 
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kesehatan nifas sebanyak 845, jumlah bayi sebanyak 830. Jumlah Angka Kematian 

Ibu dan Angka Kematian Bayi di wilayah Puskesmas II Cilongok pada tahun 2018 

adalah berjumlah 1 kasus AKI dan 5 kasus AKB. Progam Puskesmas II Cilongok 

dalam rangka mengurangi AKI dan AKB adalah dengan melakukan Program ANC 

terpadu, kelas ibu hamil dan rujukan (Hasil wawancara dengan Bu Wury, Bidan di 

Puskesmas II Cilongok) 

Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki posisi penting 

dan strategis terutama dalam penurunan AKI dan AKB.Bidan memberikan pelayanan 

kebidanan 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 (Kepmenkes RI, 2007). 

Peranan bidan dalam asuhan kebidanan Continuity of care adalah memberikan 

asuhan yang berkelanjutan terhadap klien/pasien mulai dari masa pra konsepsi, masa 

kehamilan, persalinan, nifas dan keluarga berencana.Asuhan berkesinambungan 

adalah bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan yang 

terdaftar (teregister) yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi atau 

rujukan.Pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, 

yang diarahkan untuk mewujudkan kesehatan keluarga, sesuai dengan kewenangan 

dalam rangka tercapainya keluarga kecil bahagia dan sejahtera (Diana, 2017). 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk memberikan asuhan 

kebidanan secara berkelanjutan pada ibu hamil, bersalin, bayi baru lahir (BBL), 
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neonatus, nifas dan perencanaan keluarga berencana (KB). Pemberian asuhan 

kebidanan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian bahwa seluruh proses 

yang dialami mulai dari hasil konsepsi sampai dengan KB pada masa nifas dapat 

berlangsung secara fisiologis tanpa ada komplikasi. 

B. Tujuan Penyusunan KTI 

1. Tujuan Umum  

Mahasiswa mampu memberikan asuhan secara komprehensif dan 

berkelanjutan kepada ibu mulai dari hamil trimester III, bersalin, bayi baru lahir 

(BBL), neonatus, nifas dan perencanaan keluarga berencana (KB). 

2. Tujuan Khusus 

Diharapkan mahasiswa mampu : 

a. Melakukan asuhan kebidanan pada kehamilan, meliputi pengkajian, 

merumuskan diagnosa kebidanan, merencanakan asuhan kebidanan, 

melaksanakan asuhan kebidanan, melakukan evaluasi asuhan kebidanan, dan 

melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan secara berkelanjutan. 

b. Melakukan asuhan kebidanan pada persalinan, meliputi pengkajian, 

merumuskan diagnosa kebidanan, merencanakan asuhan kebidanan, 

melaksanakan asuhan kebidanan, melakukan evaluasi asuhan kebidanan, dan 

melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan secara berkelanjutan. 

c. Melakukan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, meliputi pengkajian, 

merumuskan diagnosa kebidanan, merencanakan asuhan kebidanan, 
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melaksanakan asuhan kebidanan, melakukan evaluasi asuhan kebidanan, dan 

melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan secara berkelanjutan 

d. Melakukan asuhan kebidanan pada nifas, meliputi pengkajian, merumuskan 

diagnosa kebidanan, merencanakan asuhan kebidanan, melaksanakan asuhan 

kebidanan, melakukan evaluasi asuhan kebidanan, dan melakukan 

pendokumentasian asuhan kebidanan secara berkelanjutan. 

e. Melakukan asuhan kebidanan pada perencanaan KB, meliputi pengkajian, 

merumuskan diagnosa kebidanan, merencanakan asuhan kebidanan, 

melaksanakan asuhan kebidanan, melakukan evaluasi asuhan kebidanan, dan 

melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan secara berkelanjutan. 

C. Pembatasan Masalah 

1. Sasaran 

Sasaran subjek asuhan kebidanan adalah mulai dari hamil trimester III (34-36 

minggu), bersalin, bayi baru lahir, neonatus, nifas dan perencanaan keluarga 

berencana (KB). 

2. Tempat 

Di Puskesmas II Cilongok dan rumah Ny. S 

3. Waktu 

a. Penyusunan proposal dimulai bulan November 2018 sampai dengan bulan 

Januari 2019  

b. Pengambilan kasus dilakukan pada bulan Februari 2019 sampai dengan 

April 2019 

Asuhan Kebidanan Berkelanjutan..., Fitriana Nur Hidayah, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019



c. Pembuatan karya tulis dimulai dari bulan Februari 2019 sampai Mei 2019 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

a. Wawancara 

Suatu metode yang dipergunakan unutk mengumpulkan data dimana peneliti 

mendapatkan keterangan atau informasi secara lisan dari seseorang sasaran 

penelitian, atau bercakap-cakap terhadap muka dengan orang terdekat 

(Notoarmojo, 2012) 

b. Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan adanya rangsangan indra menggunakan 

mendengar, melihat, mencatat dan mengamati perilaku manusia 

(Notoarmojo, 2012) 

c. Pemeriksaan fisik meliputi : 

1) Inspeksi 

Yaitu pemeriksaan suluruh tubuh secara baik dan legeaartist meliputi 

tekanan darah, nadi, suhu, penafasan, jantung, paru-paru dan sebagainya 

(Mochtar, 2012) 

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, 2012) 
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3) Perkusi 

Tidak begitu banyak artinya kecuali jika ada suatu indikasi (Mochtar, 

2012) 

4) Auskultasi 

Adalah pemeriksaan menggunakan stetoskop monaural (stetoskop 

obstetric) untuk mendengarkan Denyut Jantung Janin (DJJ) (Mochtar, 

2012) 

2. Data Sekunder 

a. Dokumentasi 

Merupakan pengumpulan data dengan cara mengambil data yang berasal dari 

dokumentasi asli. Dokumentasi tersebut dapat berupa gambar, table atau 

daftar periksa (Notoatmojo, 2012) 

b. Studi pustaka 

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 dalam merumuskan konsep penelitian 

(Notoatmojo, 2012) 

c. Website  

membuka webside jurnal yang terkait dengan kasus yang diteliti 

(Notoatmojo, 2012) 
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Penulis mengumpulkan data dengan melakukan pemeriksaan fisik dari kepala 

sampai kaki (head to toe).Kemudian data dari dokumentasi yang berasal dari catatan 

medis pasien yang diperoleh dari buku KIA, rekam medis Ny. S di Puskesmas II 

Cilongok. 

E. Sistematika Penulisan 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

BAB ini menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan penyusunan KTI, 

pembatasan kasus, metode pengumpulan data, sistematika Penulisan 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

BAB ini berisi mengenai teori kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, neonatus, 

nifas, dan perencanaan keluarga berencana (KB). 

3. BAB III : TINJAUAN KASUS 

BAB ini berisi tentang asuhan kebidanan berkelanjutan dari hamil, bersalin, bayi 

baru lahir, neonatus dan perencanaan keluarga berencana (KB). 

4. BAB IV : PEMBAHASAN 

BAB ini menguraikan hasil tinjauan kasus antara kesamaan dan kesenjangan 

yang dijumpai selama melaksanakan asuhan kebidanan berkelanjutan pada 

kehamilan, persalinan, nifas dan perencanaan KB dengan teori yang ada. 

5. DAFTAR PUSTAKA 

Berisi daftar jurnal, buku, data dan hasil penelitian yang digunakan. 

6. LAMPIRAN 
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