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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Angka Kematian Ibu (AKI) mencerminkan resiko yang dihadapi ibu selama 

kehamilan, persalinan, yang dipengaruhi oleh status gizi, faktor umur, keadaan 

sosial ekonomi dan biasanya terjadi karena tidak mempunyai pelayanan 

kesehatan yang berkualitas, sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) adalah 

jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun atau usia 0-12 bulan 

(Profil Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2017).  

Penyebab kematian ibu selama tahun 2015 – 2016 masih sama. Menurut 

WHO tahun 2014 di dunia angka kematian ibu lebih dari 585.000 ibu meninggal 

dunia. Penyebabnya yaitu antara lain perdarahan, hipertensi, partus lama, kondisi 

penyakit ibu seperti kanker, ginjal, jantung, tuberculosis, atau penyakit lain yang 

di derita ibu (SDKI,2015). 

Angka Kematian Ibu di Indonesia pada tahun 2015 mengalami penurunan 

menjadi 305 kematian ibu per 100.000. AKB (Angka Kematian Bayi) yaitu 22,32 

per 1.000 kelahiran hidup, berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS). 

( Profil Kesehatan Indonesia, 2016). 
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Keberhasilan upaya kesehatan ibu, diantaranya dapat dilihat dari indikator 

angka kematian ibu. Kematian ibu biasanya terjadi karena tidak mempunyai 

akses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas. Angka Kematian Ibu di Provinsi 

Jawa Tengah pada tahun 2017 mengalami penurunan dari 109,65 per 100.000 

kelahiran hiduppada tahun 2016 menjadi 88,05 per 100.000 kelahiran hidup pada 

tahun. Adapun angka kematian bayi sebesar 8,9 per 1.000 kelahiran hidup (Profil 

Kesehatan Jawa Tengah, 2017). 

Agama Islam menyebutkan bahwa kehamilan merupakan salah satu bentuk 

kebesaran Allah SWT, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur‟an surat Al-

Mu‟minun yang berbunyi :  

مَ  ًما فََكَسْونَا ٱْلِعَظَٰ ُ لَْحًما ثُ  ثُمَّ َخلَْقنَا ٱلنُّْطفَةَ َعلَقَةً فََخلَْقنَا ٱْلعَلَقَةَ ُمْضغَةً فََخلَْقنَا ٱْلُمْضغَةَ ِعَظَٰ هُ َخْلقًا َءاَخَر فَتَبَاَرَك ٱَّللَّ مَّ أَنَشأْنََٰ

ِلِقينَ   أَْحَسُن ٱْلَخَٰ

 

“Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu 

Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang 

berulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian 

Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka sucilah Allah, Pencipta 

Yang Paling Baik.” (Al-Mu‟minum 40 :14). 

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Banyumas yaitu berjumlah 28 jiwa dari 

25.851 kelahiran hidup pada tahun 2017, sedangkan di Kecamatan Karanglewas 

pada tahun 2017 berjumlah 2 jiwa dari 986 kelahiran hidup. Angka kematian 

tersebut disebabkan karena kehamilan, persalinan, dan nifas
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Angka Kematian Ibu di Kabupaten Banyumas yaitu berjumlah 28 jiwa dari 

25.851 kelahiran hidup pada tahun 2017, sedangkan di Kecamatan Karanglewas 

pada tahun 2017 berjumlah 2 jiwa dari 986 kelahiran hidup. Angka kematian 

tersebut disebabkan karena kehamilan, persalinan, dan nifas. Jumlah ibu hamil 

dengan perkiraan komplikasi di Kecamatan Karanglewas yaitu sebanyak 6.008 

dengan jumlah komplikasi yang ditangani sebanyak 7.604 (126,57%) (Profil 

Kesehatan Banyumas, 2017). 

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan Angka Kematian Ibu 

dan Angka Kematian Bayi yaitu dengan menganjurkan ibu untuk bersalin di 

fasilitas kesehatan yang sudah terlatih. Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan 

pada tahun 2016 yaitu terdapat 80,61%. Secara nasional, indikator tersebut telah 

memenuhi target Renstra sebesar 77% (Profil Kesehatan Indonesia, 2016). 

Proses melahirkan membutuhkan pengorbanan yang luar biasa, bahkan 

seorang ibu akan mempertaruhkan nyawanya. Salah satu ayat Al-Qur‟an yang 

dapat dibaca ketika proses persalinan yaitu surat Ar-Ra‟d ayat 8, yang berbunyi : 

ُ يَْعلَُم َما تَْحِمُل ُكلُّ أُنثَىَٰ َوَما تَِغيُض ٱْْلَْرَحاُم َوَما تَْزَداُد ۖ َوكُلُّ َشْىٍء ِعنَدهُۥ  بِِمْقَدارٍ ٱَّللَّ  
 

“Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan 

rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisi 

Nya ada ukurannya”(Ar-Ra‟d 13 : 8). 
 

Pelayanan kesehatan ibu nifas yang sesuai standar yaitu melakukan 

kunjungan nifas yang bertujuan untuk memantau kesehatan ibu nifas. Cakupan 
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pelayanan ibu nifas tahun 2017 yaitu sebesar 90,6 % bila diukur dengan target 

SPM (Profil kesehatan Kabupaten Banyumas, 2017).  

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Banyumas pada tahun 2017 sebanyak 

67 jiwa, sedangkan di Kecamatan Karanglewas berjumlah 2 jiwa. Adapun 

pelayanan yang di berikan yaitu anjuran pemberian ASI Eksklusif. Prosentase 

pemberian ASI eksklusif di Kabupaten Banyumas pada tahun 2017 mengalami 

penigkatan dari pada tahun 2016 yaitu sebesar 51,9% (Profil Kesehatan 

Kabupaten Banyumas, 2017). 

Masa nifas seorang ibu pasti mengeluarkan darah, seperti darah haid. 

Apabila seorang ibu sedang dalam masa nifas dianjurkan untuk suami supaya 

tidak berhubungan suami istri terlebih dahulu. Dalam Al-Qur‟an telah dijelaskan 

dalam surat Al-Baqarah ayat 222 : 

ْرَن  َويَْسأَلُونََك َعِن اْلَمِحيِض قُْل ُهَو أَذًى فَاْعتَِزلُوا النَِّساَء فِي اْلَمِحيِض َوال تَْقَربُوُهنَّ َحتَّى يَْطُهْرنَ  فَإِذَا تََطهَّ
ِريَن )٢٢٢( ابِيَن َويُِحبُّ اْلُمتََطِهّ َ يُِحبُّ التَّوَّ ُ إِنَّ َّللاَّ  فَأْتُوُهنَّ ِمْن َحْيُث أَ َمَرُكُم َّللاَّ

 

“Maka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah (darah) haid adalah 

kotoran, maka menjauhlah kalian dari istri kalian ditempat keluarnya haid. Dan 

janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Jika mereka telah 

bersuci maka datangilah (campurilah) maka sesuai dengan cara yang 

diperintahkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri.” (Al-Baqarah 2 : 222). 

 

Keluarga berencana yaitu suatu upaya untuk merencanakan jumlah 

keluarga dengan pembatasan yang dilakukan dengan menggunakan alat 

kontrasepsi. Peserta keluarga berencana tersebut yaitu Pasangan Usia Subur 

(PUS) yang telah melahirkan. Jumlah peserta KB di Kabupaten Banyumas yaitu 



5 
 

 
Asuhan Kebidanan Berkelanjutan..., Ingasnatul Ngiza, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP. 2019 

sebanyak 263.925 jiwa dari 318,897 pasangan usia subur (Profil Kesehatan 

Kabupaten Banyumas, 2017). 

Para ulama memperbolehkan KB sepakat bahwa KB yang dibolehkan 

syariat adalah udaha penjarangan kehamilan atas kesepakatan suami istri karena 

kondisi tertentu. Dalam Al-Qur‟an tidak menolak keluarga berencana, bahkan 

secara gamblang menyebutkan bahwa generasi yang ditinggal janganlah generasi 

lemah, dalam Al-Qur‟an surat An-Nisa ayat 9, yang berbunyi : 

َ َوْليَقُولُوا قَْواًل َسِديًدا يَّةً ِضعَافًا َخافُوا َعلَْيِهْم فَْليَتَّقُوا َّللاَّ  َوْليَْخَش الَِّذيَن لَْو تََرُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ذُّرِ
 

“Dan hendaklah orang-orang merasa khawatir kalau mereka meninggalkan 

dibelakang mereka anak cucu yang lemah yang mereka khawatirkan terhadap 

kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah 

SWT, dan hendaknya mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (An-Nisa 4 : 

9). 

 

Berdasarkan data di atas dapat di peroleh bahwa pelayanan asuhan 

kebidanan yang di berikan ibu oleh tenaga kesehatan di Indonesia dari tahun ke 

tahun, semakin meningkat sehingga angka kematian ibu dan angka kematian bayi 

semakin menurun. Sehingga 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. R 

umur 23 tahun di Wilayah Kerja Puskesmas Karanglewas Kabupaten 

Banyumas”. 

 

 



6 
 

 
Asuhan Kebidanan Berkelanjutan..., Ingasnatul Ngiza, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP. 2019 

B. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan secara berkelanjutan 

pada ibu mulai dari kehamilan, persalinan, bayi baru lahir (BBL), neonatus, 

nifas dan menyusui, serta keluarga berencana (KB) dengan menggunakan 

pendekatan manajemen kebidanan sesuai dengan standar asuhan kebidanan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mampu melakukan pengumpulan data dasar secara subjektif dan objektif 

pada asuhan kebidanan berkelanjutan pada ibu dengan  kehamilan, 

persalinan, bayi baru lahir (BBL), neonatus, nifas dan menyusui, serta 

keluarga berencana (KB). 

b. Mampu melakukan identifikasi diagnosa dan kebutuhan pada asuhan 

kebidanan berkelanjutan pada ibu dengan kehamilan, persalinan, bayi 

baru lahir (BBL), neonatus, nifas dan menyusui, serta keluarga berencana 

(KB). 

c. Mampu menentukan diagnosa potensial pada asuhan kebidanan 

berkelanjutan pada ibu dengan kehamilan, persalinan, bayi baru lahir 

(BBL), neonatus, nifas dan menyusui, serta keluarga berencana (KB). 

d. Mampu melaksanakan tindakan segera pada asuhan kebidanan 

berkelanjutan pada ibu dengan kehamilan, persalinan, bayi baru lahir 
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(BBL), neonatus, nifas dan menyusui, serta perencanaan keluarga 

berencana (KB). 

e. Mampu melaksanakan perencanaan asuhan kebidanan berkelanjutan pada 

ibu dengan kehamilan, persalinan, bayi baru lahir (BBL), neonatus, nifas 

dan menyusui, serta keluarga berencana (KB). 

f. Mampu melakukan pelaksanaan asuhan kebidanan berkelanjutan pada ibu 

dengan kehamilan, persalinan, bayi baru lahir (BBL), neonatus, nifas dan 

menyusui, serta keluarga berencana (KB). 

g. Mampu melaksanakan evaluasi asuhan kebidanan berkelanjutan pada ibu 

dengan kehamilan, persalinan, bayi baru lahir (BBL), neonatus, nifas dan 

menyusui, serta keluarga berencana (KB). 

C. Pembatasan Kasus  

1.  Sasaran 

Sasaran dari studi ini adalah Ny. R dari hamil trimester III, bersalin, bayi 

baru lahir, nifas serta keluarga berencana. 

2.  Tempat 

Asuhan kebidanan berkelanjutan ini dilaksanakan di Wilayah Kerja 

Puskesmas Karanglewas Kabupaten Banyumas. 

3.  Waktu 

Pembuatan KTI : Desember 2018 – Mei 2019. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

1.  Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

mewawancarai langsung dan tidak langsung kepada responden yang diteliti, 

metode ini memberikan hasil secara langsung. Dalam metode wawancara ini, 

dapat digunakan instrumen berupa daftar periksa atau cheklist.  

2.  Observasi 

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan mengadakan 

pengamatan secara langsung kepada responden penelitian untuk mencari 

perubahan atau hal-hal yang diteliti. Dalam metode observasi ini, instrumen 

yang dapat digunakan, antara lain: lembar observasi, panduan pengamatan 

(observasi) atau lembar cheklist. 

3.  Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

mengambil data yang berasal dari dokumen asli. Dokumen asli tersebut dapat 

berupa gambar, tabel atau daftar periksa, dan rekam medik. (Hidayat, 2010, h. 

99). 
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4. Pemeriksaan 

a) Pemeriksaan Fisik 

(1) Inspeksi 

Pemeriksaan yang dilakukan dengan cara melihat seperti 

pemeriksaan untuk menentukan tinggi fundus uteri, keadaan dinding 

abdomen, gerakan janin yang tampak (Manuaba,2014; h. 114). 

(2) Palpasi 

Pemeriksaan yang dilakukan dengan cara menyentuh misalnya 

menetapkan kedudukan janin dalam rahim dan menghitung usia 

kehamilan (Manuaba, 2014; h. 116). 

(3)  Perkusi 

Pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pengetukan seperti 

memeriksa meteorisme dan tanda cairan bebas (Manuaba, 2014; 114). 

(4)  Auskultasi 

Pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan stetoskop, 

misalnya memeriksa organ bagian dalam, bising usus, detak denyut 

jantung janin (Manuaba, 2014; 114). 

b) Pemeriksaan Penunjang 

Pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan kondisi pasien, jenis 

pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium yaitu dengan 
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mengambil sampel darah lengkap dan urin untuk mendeteksi kesehatan ibu 

(Manuaba, 2014; h.112). 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan proposal ini sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB ini menguraikan latar belakang, tujuan pembuatan karya tulis 

ilmiah, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan karya 

tulis ilmiah. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

BAB ini berisi tinjauan pustaka yang berupa tinjauan kehamilan, 

persalinan, nifas, bayi baru lahir dan KB, serta tinjauan asuhan 

kebidanan dan aspek hukum tentang undang-undang yang 

mengatur tugas pokok dan kompetensi bidan serta wewenang 

bidan sesuai kasus. 

BAB III     TINJAUAN KASUS  

BAB ini beisi tentang dokumentasi asuhan kebidanan berkelanjutan 

pada kehamilan, persalinan, bayi baru lahir (BBL) dan neonatus, 

nifas, serta keluarga berencana (KB). Dengan pendokumentasian 

menggunakan SOAP, serta data perkembangan setiap asuhan.   
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BAB IV     BAHASAN  

BAB ini berisi tentang bahasan antara BAB II dan BAB III yang 

bertujuan untuk membandingkan antara tinjauan teori dan tinjauan 

kasus, sehingga dapat diketahui apakah ada kesenjangan atau tidak.   

BAB V         PENUTUP  

BAB ini berisi penutup yang meliputi simpulan yang berdasarkan 

tujuan khusus dan saran yang bertujuan untuk membenarkan 

tindakan yang tidak sesuai dengan teori.   

 


