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`BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Menurut Profil Kesehatan Indonesia (2016), keluarga berperan terhadap 

optimalisasi pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas seluruh 

anggotanya melalui pemenuhan kebutuhan gizi dan menjamin kesehatan 

anggota keluarganya. Di dalam komponen keluarga, ibu dan anak merupakan 

kelompok yang rentan, Hal ini terkait dengan fase kehamilan, persalinan dan 

nifas pada ibu dan fase tumbuh kembang pada anak. Hal ini yang menjadi 

alasan pentingnya pembangunan kesehatan di Indonesia (Profil Kesehatan 

Indonesia, 2016). 

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Banyumas tahun 2017 sebesar 

14 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB di Kabupaten Banyumas tahun 2017 

sebesar 3 per 1.000 kelahiran hidup. Diharapkan pada tahun 2030 Kabupaten 

Banyumas dapat mencapai target (Profil Kesehatan Banyumas, 2017). 

Keberhasilan  upaya  kesehatan  ibu   dapat   dilihat   dari   indikator 

Angka Kematian Ibu (AKI). 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 2017, AKI di Indonesia yaitu 

359 per 100.000 kelahiran hidup (Profil Kesehatan Indonesia, 2017). 
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Berdasarkan jumlah kasus kematian ibu di Provinsi Jawa Tengah pada 

tahun 2017 sebanyak 475 kasus, mengalami penurunan sebanding jumlah 

kasus kematian ibu tahun 2016 yang sebanyak 602 kasus. Sebesar 60 persen 

kematian maternal terjadi pada waktu nifas, sebanyak 26,32 persen pada 

waktu hamil, dan sebanyak 13,68 persen pada waktu persalinan . 

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 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 Indonesia, 2017). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penyusunan Karya Tulis 

Ilmiah  ini  penulis  mengambil judul  ―Asuhan  Kebidanan  Berkelanjutan  Pada 

Kehamilan, Persalinan, Bayi baru lahir (BBL) dan Neonatus, Nifas, serta 

Asuhan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Kerja Puskesmas karanglewas. 

Penulis sangat berharap dengan dilaksanakannya Asuhan Kebidanan 

Berkelanjutan, atas dasar kepedulian terhadap AKB dan AKI penulis dapat 

ikut berperan dalam menurunkan AKI dan AKB. 
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B. TUJUAN 

 

A. Tujuan Umum 

 

Mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan secara berkelanjutan 

pada Ny. S dari masa Kehamilan, Persalinan, Bayi Baru Lahir, Nifas, dan 

Perencanaan Keluarga Berencana sesuai standar pelayanan asuhan 

kebidanan serta mendokumentasikan dengan metode SOAP. 

B. Tujuan Khusus 

 

a. Mahasiswa mampu melaksanakan asuhan kehamilan pada Ny.S 

meliputi pengkajian data subjektif, data objektif, analisa dan planning. 

b. Mahasiswa mampu melaksanakan asuhan persalinan pada  Ny.S 

meliputi pengkajian data subjektif, data objektif, analisa dan planning. 

c. Mahasiswa mampu melaksanakan asuhan nifas pada Ny.S meliputi 

pengkajian data subjektif, data objektif, analisa dan planning. 

d. Mahasiswa mampu melaksanakan asuhan bayi baru lahir pada By.Ny.S 

meliputi pengkajian data subjektif, data objektif, analisa dan planning. 

e. Mahasiswa mampu melaksanakan asuhan Keluarga Berencana pada 

Ny.S meliputi pengkajian data subjektif, data objektif, analisa dan 

planning. 

f. Mahasiswa mampu mendokumentasikan semua asuhan kebidanan 

dengan metode SOAP. 



4 

Asuhan Kebidanan Berkelanjutan…, Neti Febrianingsih, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019 

 

 

 

 

 

C. PEMBATASAN KASUS 
 

1. Sasaran 
 

Sasaran dari pengambilan kasus Karya Tulis Ilmiah ini adalah Ny. S 

kehamilan Trimester III, persalinan, masa nifas Bayi Baru lahir, sampai 

keluarga berencana. 

2. Tempat 
 

Tempat pengambilan studi kasus ini berada di Pukesmas Karang Lewas 

desa Sunyalangu RT03/05. 

3. Waktu 
 

a. Waktu penyusunan proposal dimulai dari bulan Desember 2018, 

pendampingan pasien pada bulan Januari 2019, pengambilan kasus 

dimulai pada bulan Februari, penyusunan karya tulis ilmiah ini pada 

bulan April 2019. 

 

D. METODE PENGUMPULAN DATA 
 

Dalam pengambilan kasus penulis  menggunakan  metode  studi  kasus  

dengan pendekatan 7 langkah Varney’s dan pendokumentasian menggunakan 

SOAP, sedangkan tehnik pengumpulan data dilakukan menggunakan data 

primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 
 

a. Wawancara 
 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

mewawancarai langsung responden yang diteliti, metode ini 
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memberikan hasil secara langsung. Metode dapat dilakukan apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam 

serta jumlah responden sedikit. Dalam metode wawancara ini, dapat 

digunakan instrumen berupa pedoman wawancara kemudian daftar 

periksa atau cheklist. (Hidayat A, 2011; h. 87). 

b. Observasi 

 

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan mengadakan 

pengamatan secara langsung kepada responden peneliti 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 checklist. (Hidayat, 

2014; h.99) 

c. Pemeriksaan Fisik 

 

Menurut Mochtar, (2012; h.39-41) data melalui pemeriksaan fisik 

antara lain: 

1) Inspeksi 

 

Pemeriksaan yang dilakukan penulis mengumpulkanAsuhan 

Kebidanan Komprehensif. Inspeksi dapat dibagi menjadi inspeksi 

umum dan inspeksi lokal. Pada inspeksi umum pemeriksa melihat 

perubahan yang terjadi secara umum, sehingga dapat diperoleh 

kesan dan keadaan umum pasien. Pada inspeksi lokal, dilihat 

perubahan-perubahan lokal sampai  sekecil-kecilnya.  Untuk  

bahan pembanding perlu diperhatikan keadaan sisi lainnya. 
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2) Palpasi 

 

Palpasi yaitu pemeriksaan dengan meraba, mempergunakan telapak 

tangan dan jari tangan. 

3) Perkusi 

 

Pemeriksaan dengan mengetuk bagian tubuh yang diperiksa. 

Tujuan perkusi adalah untuk mengetahui perbedaan suara ketuk 

sehingga dapat ditentukan batas-batas suatu organ misalnya, 

jantung, paru dan hati atau mengetahui batas massa abnormal 

dirongga abdomen. 

4) Auskultasi 

 

Pemeriksaan dengan mempergunakan stetoskop. Dengan cara 

auskultasi dapat disengar suara pernafasan, bunyi bising jantung, 

peristaltik usus dan aliran darah dalam pembuluh darah. 

2. Data sekunder 

 

a) Studi Pustaka 

 

Penulis bersumber materi pengkajian melalui buku-buku, jurnal dan 

artikel yang berhubungan dengan proposal karya tulis ilmiah. 

b) Dokumentasi 

 

Penulisan menggunakan data status buku KIA pasien dan rekam medis 

di Pukesmas Karang Lewas. 



7 

Asuhan Kebidanan Berkelanjutan…, Neti Febrianingsih, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019 

 

 

 

 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

 
Untuk memudahkan penyelesaian karya tulis ilmiah studi kasus ini, maka 

penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut: 

1. BAB I: Pendahuluan 

 
Di dalam Bab I, membahas mengenai latar belakang, tujuan, pembatasan 

kasus, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II: Tinjauan Pustaka 

 
Di dalam Bab II, berisi tentang tinjauan kepustakaan meliputi tinjaun 

medis, yang didalamnya membahas teori tentang kehamilan, persalinan, 

bayi baru lahir dan neonatus, nifas dan menyusui, serta perencanaan 

keluarga berencana (KB), tinjauan asuhan kebidanan (tujuh langkah 

Varney) dan aspek hukum. 

3. BAB III Tinjauan kasus 

 
Bab ini membahas tentang tinjauan kasus dan catatan yang telah 

dilaksanakan pada klien dengan melakukan pengkajian dan pengolahan 

data berupa data subjektif, dan objektif, analisa, planning, serta melakukan 

catatan perkembangan dalam bentuk soap. 

4. BAB IV Pembahasan 

 
Bab ini membahas tentang kesenjangan antara teori dan praktek yang 

dilakukan pada klien dengan acuhan kebidanan secara berkelanjutan. 
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5. BAB V Penutup 

 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran 

Daftar Pustaka 

 

Berisi daftar jurnal dan buku 

Daftra Tabel 

Berisi tentang table-tabel 

Daftar Lampiran 


