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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Resiko kematian ibu dibeberapa Negara lebih tinggi dari 1 dalam 10 

kehamilan, sedangkan resiko kematian ibu di Negara maju kurang dari 1 dalam 

6.000. Kehamilan ibu dibagi menjadi kematian langsung dan tidak langsung. 

Kematian ibu langsung disebabkan oleh komplikasi kehamilan, persalinan, atau 

masa nifas, dan segala interventasi atau penanganan tidak tepat dari komplikasi 

tersebut. Kematian ibu tidak langsung disebabkan oleh penyakit yang sudah ada 

atau penyakit yang timbul sewaktu kehamilan yang berpengaruh terhadap 

kehamilan, misalnya malaria, anemia, HIV/AIDS, dan penyakit kardiovaskular 

(Prawirohardjo, 2010; h. 53). 

Bidan mempunyai peranan penting dalam menurunkan angka kematian 

ibu dan bayi, peran tersebut mencangkup pemeriksaan yang berkesinambungan 

yaitu asuhan pada kehamilan, persalinan, masa nifas, bayi baru lahir dan 

kontrasepsi (Manuaba, 2014; h: 28).  

Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015, Angka 

Kematian Ibu (AKI) di Indonesia mencapai 305 kematian ibu per 100.000 

kelahiran hidup. Hal ini menunjukan terjadi penurunan AKI di Indonesia 

dimana pada tahun 2012, AKI di Indonesia yaitu 359 per 100.000 kelahiran 

hidup (Profil Kesehatan Indonesia. 2016). 

Upaya pemerintah untuk menurunkan AKI dan AKB dengan 

menggunakan pembangunan berkelanjutan SDGs (Sustainable Development 
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Goals) adalah sebuah kesepakatan pembangunan baru pengganti MDGs, masa 

berlaku 2015-2030. Salah satu target SDG’s adalah 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, ditolong tenaga kesehatan yang 

terlatih dan persalinan difasilitasi pelayan kesehatan (Profil Kementrian 

Kesehatan Indonesia, 2015). 

Kabupaten/Kota dengan kasus kematian ibu di Kabupaten Banyumas 

pada tahun 2017 terdapat 12 kasus kematian ibu hamil, kasus tersebut 

mengalami penurunan dari tahun ketahun sebelumnya. Tahun 2016 Dinkes 

mencatat ada 22 kasus kematian ibu hamil, tahun 2015 ada 29 kasus, tahun 2014 

ada 32 kasus dan tahun 2013 ada 34 kasus kematian ibu hamil. Ada 50 kasus 

kematian bayi jumlah tersebut terhitung sejak Januari hingga April 2018. 29 

kasus pada masa perinatal (bayi usia nol sampai tujuh hari), 5 kasus pada masa 

neonatal (bayi usia delapan hingga 28 hari), 16 kasus terjadi pada bayi usia 28 

hari hingga satu tahun. (Dinkes kabupaten Banyumas, 2017). 

Kematian ibu biasanya terjadi karena tidak mempunyai akses pelayanan 

kesehatan yang berkualitas, terutama pelayanan kesehatan kegawatdaruratan 

yang tidak tepat waktu, yang dilatarbelakangi oleh terlambat mengenal tanda 

bahaya dan terlambat dalam mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas 

kesehatan, serta terlambat dalam mendapatkan pelayanan di fasilitas 

kesehatan.Selain itu penyebab kematian ibu juga tidak terlepas dari ibu sendiri 
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dan merupakan salah satu dari kriteria “4” terlalu, yaitu terlalu tua saat 

melahirkan (>35 tahun), terlalu muda saat melahirkan (>20 tahun), terlalu 

banyak anak (>4 anak), dan terlalu rapat jarak kelahiran/paritas (<2 tahun) 

(Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2017). 

. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan 

kesehatan yang bersifat menyeluruh dan bermutu kepada ibu dan bayi dalam 

lingkup kebidanan adalah melakukan asuhan kebidanan secara komprehenshif. 

Hal ini sesuai dengan rencana strategis menteri kesehatan dari salah satu 

prioritas pembangunan kesehatan pada tahun 2010-2014 adalah peningkatan 

kesehatan ibu,bayi,balita dan KB (Kemenkes, 2014).  

Peran bidan untuk memperlihatkan penampilan bidan dalam upaya 

pelayanan kesehatan dan agar dapat dibedakan dari tenaga kesehatan lainnya, 

yakni sebagai pelaksana pelayanan, bidan dapat bekerja mandiri melakukan 

pelayanan kebidanan primer sesuai dengan wewenangannya. Sebagai 

pengelola, bidan memimpin dan mengkoordinasikan pelayanan kebidanan 

sesuai dengan kewenangannyadi dalam tim, unit pelayanan di rumah sakit, 

puskesmas, klinik bersalin, praktik bidan. Peran sebagai pendidik, sesuai 

dengan tugasnya bidan melakukan penyuluhan kepada individu,keluarga, dan 

kelompok masyarakat dalam lingkup tanggung jawabnya,bidan membimbing 

dukun dan kader desa didalam bidang pelayanan kebidanan. Peran sebagai 

peneliti, bidan dengan dasar keilmuan yang di milikinya dapat melakukan 

penelitian baik secara mandiri atau bersama atau sebagaianggota kelompok 

peneliti, dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak dan keluarga. 

(Hani, Salemba Medika 2011;h:15-16). 
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Peran dan fungsi bidan sangat diperlukan untuk memberikan asuhan 

secara komprehenshif agar dapat menurunkan AKI dan AKB. Peran dan fungsi 

bidan antara lain sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti.peran 

bidan sebagai pelaksana mempunyai tiga kategori tugas yaitu mandiri, 

kolaborasi, dan merujuk. Peran bidan sebagai pengelola adalah 

mengembangkan pelayanan dasar kesehatan terutama pelayanan kebidanan 

untuk individu, keluarga, kelompok khusus, dan masyarakat di wilayah kerja 

dengan melibatkan masyarakat.Bidan sebagai pendidik adalah memberikan 

pendidikan dan pelayanan kesehatan pada individu, kelompok dan masyarakat 

tentang penanggulangan masalah keluarga berencana.Peran bidan sebaai 

peneliti adalah melakukan investigasi atau penelitian terapan dalam bidang 

kesehatan baik secara mandiri atau kelompok (Mochtar, 2012). 

Berdasarkan peran dan fungsi bidan yang mampu memberikan asuhan 

untuk menurunkan AKI dan AKB maka saya tertarik mengambil kesimpulan 

bahwa sebagai seorang bidan harus mampu memberikan pelayanan yang 

memadai kepada masyarakat serta mampu mengembangkan pelayanan 

kesehatan terhadap ibu hamil khususnya dalam memberikan pendidikan 

kesehatan. Bidan mampu memberikan asuhan terhadap masyarakat sesuai 

dengan kebijakan sehingga mampu mengetahui kejadian-kejadian masyarakat 

yang harus diwaspadai khususnya pada ibu hamil. 
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B.  Tujuan Penyusunan KTI 

1. Tujuan Umum 

  Mahasiswa mampu melakukan Asuhan Kebidanan Secara 

Berkelanjutan dengan bidan pendamping pada ibu mulai dari Kehamilan, 

Persalinan, Bayi Baru Lahir (BBL), Nifas, dan Perencanaan Keluarga 

Berencana (KB) dengan menggunakan manajemen 7 langka Varney dan 

pendokumentasian dengan metode SOAP. 

     2.  Tujuan Khusus  

a) Mampu melakukan asuhan kehamilan mulai dari pengkajian, 

perumusan diagnosa dan atau masalah kebidanan, perencanaan, 

implementasi, dan evaluasi pada ibu selama kehamilan trimester III dan 

pendokumentasikan dengan SOAP.  

b) Mampu melakukan asuhan persalinan mulai dari pengkajian, 

perumusan diagnosa dan atau masalah kebidanan, perencanaan, 

implementasi, dan evaluasi pada ibu selama persalinan dan 

pendokumentasikan dengan SOAP. 

c) Mampu melakukan asuhan bayi baru lahir (BBL) mulai dari pengkajian, 

perumusan diagnosa dan atau masalah kebidanan, perencanaan, 

implementasi, dan evaluasi pada bayi baru lahir (BBL) dan 

pendokumentasikan dengan SOAP. 

d) Mampu melakukan asuhan masa nifas mulai dari pengkajian, 

perumusan diagnosa dan atau masalah kebidanan, perencanaan, 

implementasi, dan evaluasi pada masa nifas dan pendokumentasikan 

dengan SOAP. 
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e) Mampu melakukan asuhan keluarga berencana (KB) mulai dari 

pengkajian, perumusan diagnosa dan atau masalah kebidanan, 

perencanaan, implementasi, dan evaluasi pada perencanaan keluarga 

berencana (KB) dan pendokumentasikan dengan SOAP. 

f) Evaluasai kesenjangan dari asuhan kebidanan kehamilan, persalinan, 

bayi baru lahir, nifas, dan KB terdapat kesenjangan antara teori dan 

praktek di asuhan persalinan pada kala II dan Kala IV. 

C. Pembatasan Kasus 

1. Sasaran 

  Sasaran pada pengambilan kasus ini adalah seorang ibu hamil Ny S 

trimester III di Desa Pageraji yang didampingi dari Kehamilan, Persalinan, 

Bayi baru lahir, Nifas, dan Keluarga Berencana (KB). 

2. Tempat 

  Pengambilan kasus ini dilakukan di Puskesmas II Cilongok. 

 3. Waktu 

  Penyusun Proposal : September 2018- Januari 2019) 

  Pengambilan Kasus : Januari 2019- April 2019 

  Pembuatan  : Maret 2019- Juni 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 
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seseorang sasaran peneliti,atau bercakap-cakap berhadapan muka dengan 

orang tersebut (Notoatmojo, 2012:139).  

   Metode wawancaranya peneliti berhadapan langsung dengan pasien 

untuk mendapatkan informasi data serta melakukan pemeriksaan fisik 

kepada pasien tersebut. 

b. Observasi 

   Teknik pengumpulan data dengan adanya rangsangan indra 

mendengar, melihat, mencatat dan mengamati perilaku manusia 

(Notoatmojo, 2012:131). 

c. Pemeriksaan 

1) Pemeriksaan fisik meliputi: 

a) Inspeksi 

Yaitu pemeriksaan seluruh tubuh secara baik meliputi: 

tekanandarah, nadi, suhu, pernafasan, jantung, (Mochtar, 

2011:39). 

b) Palpasi 

Yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan berdiri disebelah 

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, 

2011:39). 
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c) Perkusi 

Tidak begitu banyak artinya kecuali jika ada suatu indikasi 

(Mochtar,2011:39). 

d) Auskultasi 

Adalah pemeriksaan menggunakan stetoskop untuk 

mendengarkan denyut jantung janin (DJJ) (Mochtar,2011:41) 

2. Data Sekunder 

a) Dokumentasi 

Merupakan pengumpulan data dengan cara mengambil data yang 

berasal dari dokumen asli. Dokumentasi tersebut dapat berupa gambar, 

table atau daftar periksa (Hidayat,2011;h:88). 

b) Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilaksanakan berdasarkan cara dan alat 

pengumpulan data (Notoatmojo,2012;h:22). 

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 penyusunan yang baik. 

Adapun sistematika penyusunan karya tulis ilmiah yang dapat digunakan 

sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Menguraikan latar belakang, tujuan penyusunan 

proposal yang meliputi tujuan umum,tujuan khusus, 
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pembatasan kasus, metode pengumpulan data dan 

sistematika penulisan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab berisi mengenai teori kehamilan, persalinan, 

bayi baru lahir, nifas, keluarga berencana, ketuban 

pecah dini, atonia uteri, dan aspek hukum. 

 BAB III   TINJAUAN KASUS 

Bab ini memuat dokumentasi asuhan kebidanan yang 

telah dilaksanakan. Asuhan kebidanan pada klien 

yang diperoleh dari data subyektif, data obyektif, 

pemeriksaan fisik dan dokumentasi dalam bentuk 

SOAP. 

 BAB IV   PEMBAHASAN 

Berisi tentang perbandingan antara teori dengan 

kenyataan pada kasus yang disajikan sesuai dengan 

langkah manajemen SOAP. 

 BAB V   PENUTUP 

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran. 

 DAFTAR PUSTAKA Berisi daftar jurnal, buku, data, dan hasil penelitian 

yang digunakan. 

 LAMPIRAN berisi mengenai data pendukung yang dibutuhkan 

dalam proses asuhan kebidanan. 

 

 


