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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Menurut WHO (World Health Organization) definisi kematian ibu 

merupakan kematian selama kehamilan atau dalam waktu 42 hari setelah 

berakhirnya kehamilan yang diakibatkan oleh semua hal yang terkait dengan 

kehamilan atau penangananya, tetapi bukan disebabkn oleh kecelakaan atau 

cedera (Kemenkes, 2016). 

Angka kematian ibu (AKI) yang tinggi setengah abad yang lalu 

umumnya mempunyai sebab yaitu masih kurangnya pengetahuan mengenai 

sebab dan penanggulangan komplikasi-komplikasi penting dalam kehamilan, 

persalinan, serta nifas. Kemudian kurangnya pengertian dan pengetahuan 

mengenai kesehatan reproduksi dan kurang meratanya pelayanan kebidanan 

yang baik bagi semua ibu hamil. Umumnya kematian ibu disebabkan karena 

perdarahan dan disebabkan oleh karena faktor penyakit menurun 

(Prawirohardjo, 2016). 

Selain angka kematian ibu, tingginya angka kematia bayi (AKB) juga 

disebabkan oleh kualitas pelayanan kebidanan. Kemudian di negara-negara 

maju kematian perinatal disebabkan oleh prematuritas dan umumnya 

disebabkan oleh faktor-faktor seperti kelainan konginetal, asfiksia neonatorum 

dan perlukaan kelahiran (Prawirohardjo, 2016). 
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Adapun usaha lain untuk menurunkan AKI dan AKB yaitu dengan 

menjamin agar ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas 

seperti mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 

terlatih yaitu di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi 

ibu dan bayi, perawatan khusus jika terjadi komplikasi kemudahan mendapat 

cuti hamil dan melahirkan serta pelayanan keluarga berencana (Kemenkes, 

2017). 

Angka kematian bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi   (0-11 

bulan) yang menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat 

yang berkaitan dengan faktor penyebab keatian bayi. Apabila angka kematian 

bayi (AKB) disuatu wilayah tinggi, berarti status kesehatan di wilayah 

tersebut rendah (DKK Banyumas, 2016). 

Selanjutnya mengenai pertolongan persalinan yang aman dilakukan 

oleh tenaga kesehatan yang kompeten, pada kenyataannya dilapangan masih 

terdapat penolong persalian yang bukan tenaga kesehatan, dan diluar fsilitas 

pelayanan kesehatan yang juga menjadi penyebab tingginya angka kematian 

ibu (AKI) (DKK Banyumas, 2016). 

Angka kematian ibu tidak hanya disebabkan pada saat kehamilan dan 

persalinan tetapi juga pada saat masa nifas terjadi komplikasi. Untuk 

mengetahui deteksi dini komplikasi pada masa nifas diperlukan pemantauan 

pemeriksaan terhadap ibu nifas dengan melakukan kunjungan nifas minimal 3 

kali yaitu 6 jam dan 3 hari post partum, 2 minggu post partum serta 6 minggu 

post partum (DKK Banyumas, 2016).   
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Tingginya angka kematian ibu menurut kemenkes pada tahun 2015 

sebanyak 305 ibu melahirkan berakhir dengan kematian dari 100.000 kelahira 

hidup (Media Indonesia 2016). Angka kematian ibu di Banyumas 

mencerminkan resiko yang dihadapi ibu selama kehamilan, melahirkan yang 

dipengaruhi oleh status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan yang 

kurang baik (Kemenkes,2017) 

Selanjutnya, untuk menekan AKI bidan dapat melakukan asuhan 

kebidanan secara berkelanjutan atau Continuity Of Care. Continuity of care 

merupakan pelayanan yang dicapai ketika terjalin hubungan yang terus 

menerus antara seorang wanita dan bidan. Berdasarkan latar belakang diatas 

maka telah diambil judul ASUHAN KEBIDANAN BERKELANJUTAN 

PADA KEHAMILAN, PERSALINAN, BAYI BARU LAHIR DAN 

NEONATUS, NIFAS DAN MENYUSUI, SERTA PERENCANAAN 

KELUARGA BERENCANA(KB). Dengan dibuatnya perencanaan ini di 

harapkan agar penulis mampu melaksanakan asuhan kebidanan secara 

berkelanjutan pada ibu hamil, bersalin, nifas , bbl dan masa antara untuk 

mendeteksi lebih dini masalah/komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu 

hamil, nifas, bbl dan masa antara. 

 

B. Tujuan Penyusunan KTI 

1. Tujuan Umum 

Mahasiswa mampu melaksanakan asuhan kebidanan secara komprehensif 

dan berkelanjutan pada ibu dalam masa kehamilan trimester III, 
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persalinan, nifas, masa antara(KB) dan bayi baru lahir serta neonatus 

dengan pendekatan manajemen kebidanan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mahasiswa mampu melaksanakan asuhan kebidanan meliputi 

pengkajian data subyektif dan obyektif, merumuskan diagnosa dan 

masalah kebidanan, melakukan penatalaksanaan pada kehamilan 

trimester III. 

b. Mahasiswa mampu melaksanakan asuhan kebidanan meliputi 

pengkajian data subyektif dan obyektif, merumuskan diagnosa / 

masalah kebidanan, melakukan perencanaan, melaksanakan 

implementasi dan evaluasi pada ibu bersalin kala I, II, III, IV. 

c. Mahasiswa mampu melaksanakan asuhan kebidanan meliputi 

pengkajian data subyektif dan obyektif, merumuskan diagnosa / 

masalah kebidanan, melakukan perencanaan, melaksanakan 

implementasi dan evaluasi pada ibu nifas dan menyusui. 

d. Mahasiswa mampu melaksanakan asuhan kebidanan meliputi 

pengkajian data subyektif dan obyektif, merumuskan diagnosa / 

masalah kebidanan, melakukan perencanaan, melaksanakan 

implementasi dan evaluasi pada ibu dalam  masa antara (KB). 

e. Mahasiswa mampu melaksanakan asuhan kebidanan meliputi 

pengkajian data subyektif dan obyektif, merumuskan 

diagnosa/masalah kebidanan, melakukan perencanaan, melaksanakan 

implementasi dan evaluasi pada bayi baru lahir dan masa neonatus. 
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f. Mahasiswa mampu melaksanakan pendokumentasian asuhan 

kebidanan pada masa kehamilan, persalinan, nifas dan menyusui serta 

pada BBL dan neonatus. 

g. Mahasiswa mampu mengetahui kesenjangan pada teori dan kasus 

dalam asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan, masa nifas 

dan menyusui, serta pada BBL dan neonatus. 

 

C. Pembatas Kasus 

1. Sasaran 

Pada Ny W umur 30 tahun mulai dari kehamilan trimester III yang diikuti 

asuhannya sampai persalinan, BBL dan neonatus, nifas dan 

menyusui,perencanaan kb. 

2. Tempat 

Asuhan kebidanan dilakukan di puskesmas Karanglewas  

3. Waktu 

Waktu yag digunakan untuk pembuatan proposal KTI di mulai sejak bulan 

Desember 2018 hingga Januari 2019, lalu dilanjutkan untuk pembuatan 

KTI yang di mulai sejak bulan Januari hingga bulan Mei 2019. 

 

D. Metode Pengambilan Data 

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penyusunan Karya Tulis 

Ilmiah ini berdasarkan data primer dan sekunder, adapun teknik dalam 

pengumpulan data adalah sebagai berikut: 
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1. Data primer 

a. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

masalah yang akan diteliti dan juga untuk mengetahui hal-hal yang 

lebih mendalam dari responden (Sugiono, 2012). Dengan melakukan 

anamnesa mulai dari identitas klien, keluhan utama, riwayat kesehatan 

klien dan keluarga, riwayat menstruasi, riwayat obstetri, riwayat 

kehamilan, persalinan, nifas yang lalu, riwayat kehamilan yang 

sekarang, pola sehari-harinya, untuk memperoleh data Subyektif. 

b. Observasi  

Merupakan teknik pengumpulan data yang memiliki ciri yang spesifik 

bila dibandingkan dengan teknik lain yang tersusundri proses 

biologisdan psikologis (Sugiono, 2012). 

2. Data sekunder 

a. Dokumen 

Merupakan pengumpulan data yang bersumber dari catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau 

karya-karya monumental dari seseorang (Sugiono, 2012) 

b. Studi Literature 

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 yang berhubungan dengan 
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asuhan komprehensif pada kehamilan, persalinan, Bayi baru lahir, 

masa nifas dan keluarga berencana memeperoleh informasi yang 

terdahulu dengan menggunakan data primer dan skunder dengan 

menyelusuri literature yang ada. (Notoatmodjo,2012) 

 

E. Sistematika penulisan 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang 

masalah, tujuan penulisan,ruang lingkup kasus, metode pengumpulan data 

serta sistematika penulisan karya tulis ilmiah. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

a. Tinjauan medis 

Tinjauan medis berisi uraian yang meliputi definisi, etiologi, faktor 

predisposisi, patofisiologi, tanda gejala, pemeriksaan penunjang serta 

penatalaksanaan medis. 

b. Tinjauan asuhan kebidanan  

Tinjauan asuhan kebidanan menggunakan kerangka asuhan kebidanan 

dengan metode varney yang terdiri atas 7 langkah manajemen asuhan 

kebidanan meliputi : pengkajian, interpretasi data, (diagnosa/masalah), 

diagnosa potensial dan tindakan antisipasi segera untuk mencegahnya, 

penyusunan rencana tidakan, pelaksanaan dan evaluasi kemudian 

disertai dengan dokumentasi S( subyektif ),O(obyektif ),A(assesment), 

P( planning ). 
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3. BAB III TINJAUAN KASUS 

Tinjauan kasus berisi tentang penerapan asuhan kebidanan secara 

komprehensif yang diberikan pada kehamilan trimester III, persalinan, 

bayi baru lahir, masa nifas, serta perencanaan KB meliputi pengkajian, 

interpretasi data, diagnosa masalah/potensial, identifikasi kebutuhan pada 

penanganan segera, perencanaan asuhan kebidanan yang akan diberikan, 

pelaksanaan asuhan kebidanan, dan evaluasi yang disertai dengan data 

perkembangan menggunakan metode SOAP. 

4. BAB IV PEMBAHASAN 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai pembahasan dari kasus yang diambil 

meliputi kesenjangan antara teori dengan kenyataan yang ada dalam 

asuhan kebidanan pada kehamilan mulai dari trimester III, persalinan, bayi 

baru lahir, masa nifas, serta perencanaan KB. 

5. BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dari keseluruhan kasus yang diambil dan saran pada 

karya tulis.  

6. DAFTAR TABEL 

7. DAFTAR PUSTAKA 

8. LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 


