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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Bayi baru lahir merupakan Anugrah terindah yang harus disyukuri dan 

dirawat agar selalu sehat.  Angka kematian bayi sekarang ini dianggap sebagai 

ukuran yang lebih baik serta lebih peka untuk menilai kualitas pelayanan 

kebidanan(Wiknojosastro,2008). Pembangunan manusia seutuhnya dapat 

terwujud bila terjadi peningkatan kualitas manusia Indonesia yang dipersiapkan 

sejak dini, yaitu dari masa bayi dikandung, masa kelahiranya, masa bayi baru 

lahir, serta masa-masa selanjutnya (Maryunani,2009). Berdasarkan Sustainable 

Development Goals (SDGs) pada goals ketiga mengenai Kesehatan dan 

Kesejahteraan, Indonesia menargetkan penurunan Angka Kematian Bayi pada 

tahun 2030 setidaknya sebesar 12 per 1000 kelahiran hidup.(Kemenkes,2016) 

Umur kehamilan adalah perkiraan usia janin yang dihitung dari hari pertama 

haid sampai pada saat melahirkan. Bayi yang lahir pada usia < 37 minggu disebut 

dengan bayi prematur, persalinan prematur merupakan hal yang berbahaya karena 

mempunyai dampak terhadap kematian neonatal, karena masa kehamilan yang 

makin pendek maka akan semakin berkurang masa pertumbuhan organ tubuh 

pada bayi sehingga makin mudah terkena komplikasi. Selain itu bayi yang kurang 

bulan juga tidak dapat menghisap dan menelan secara sempurna sampai usia 

gestasi di atas 32 minggu dan pemenuhan kebutuhan makanan pada usia 1-2 

minggu pertama lambat, sedangkan pada bayi yang lahir pada usia > 42 minggu 

dapat menyebabkan kematian neonatal yang disebabkan oleh penuaan plasenta 

sehingga pemasokan makanan dan oksigen dari ibu kejanin menurun (Morwarti, 

2015).  

Jenis kelamin merupakan karakteristik fisik seseorang sebagai laki-laki atau 

perempuan. Menurut Wells (2000), bayi laki-laki cenderung lebih rentan terhadap 

penyakit dibandingkan dengan bayi perempuan. Secara biologis bayi perempuan 

mempunyai keunggulan fisiologi pada tubuhnya jika dibandingkan dengan bayi  
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Inisiasi menyusu dini juga merupakan salah tujuan MDGS 

(MillenniumDevelopment Goals) untuk menurukan angka kematian bayi. 

Berdasarkan data yang dalam pusat data dan informasi tentang situasi dan analisis 

ASI Eksklusif menyusui merupakan suatu proses yang wajib dilaksnakan dalam 

proses persalinan sudah tertuang dalam standar APN. Pelaksanaan IMD akan 

berpengaruh terhadap keberhasilan dalam pemberian ASI eksklusif sesuai dengan 

peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian 

ASI Eksklusif pada pasal enam berbunyi “setiap ibu melahirkan harus 

memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkanya”. Dengan adanya 

peraturan tersebut semakin menegaskan perlunya dukungan,komitmen dari semua 

pihak untuk memberikan pelayanan inisiasi menyusu dini pada bayi baru lahir 

(Waspodo, 2009 ; Dep Kes RI, 2014). 

Banyak tindakan yang relatif murah dan mudah diterapkan untuk 

meningkatkan kesehatan dan kelangsungan hidup bayi baru lahir. Salah satunya 

adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI) segera setelah lahir. Hal ini didukung oleh 

pernyataan United Nations Childrens Fund (UNICEF), bahwa sebanyak 30.000 

kematian bayi di Indonesia dan 10 juta kematian anak balita di dunia pada tiap 

tahunnya bisa dicegah melalui pemberian ASI secara eksklusif selama enam bulan 

sejak tanggal kelahirannya tanpa harus memberikan makanan serta minuman 

tambahan kepada bayi (UNICEF,2010).  

Angka Kematian Bayi (AKB) salah satu indikator yang biasanya digunakan 

untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Menurut World Health 

Organization (WHO), pada tahun 2015 terdapat 2,7 juta kematian bayi di seluruh 

dunia. Di wilayah Asia sendiri, Asia Tenggara menduduki peringkat tiga tertinggi 

pada kematian bayi pada tahun 2015 setelah Asia Selatan (41 kematian per 1.000 

kelahiran hidup) dan Asia Tengah (28 kematian per 1.000 kelahiran hidup), yaitu 

22 per 1.000 kelahiran hidup (Fitria, et.al, 2017).  

Persentase kematian bayi terbesar berasal dari Indonesia (2,7%), kemudian 

Kamboja (2,6%) dan terendah adalah Filipina (2,1%). Jumlah kematian bayi di 

Provinsi Jawa Timur sebesar 25,3 per 1000 kelahiran hidup (Kemenkes RI, 2016). 

Kabupaten Jember termasuk memiliki jumlah kematian bayi yang tergolong 

tinggi. Tahun 2016, Kabupaten Jember masuk dalam peringkat dua dengan jumlah 
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kematian bayi sebesar 50,19 per 1000 kelahiran hidup (Badan Pusat Statistik, 

2016). Bayi juga tidak boleh  dibersihkan hanya dikeringkan kecuali  tangannya. 

Proses ini harus berlangsung skin to skin antara bayi dan ibu (Depkes, 2010). 

Angka kematian bayi di Jakarta menunjukkan kenaikan di tahun 2017 

sebesar 8,74/1.000 kelahiran hidup naik jika dibandingkan tahun 2016 sebanyak 

7,65/1.000 kelahiran hidup (dinkes jakarta, 2017). Jumlah bayi mati tahun 2017 

sebanyak 938 jiwa terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2016 sebanyak 677 

jiwa. Terjadi peningkatan jumlah kematian bayi di Jakarta Barat pada tahun 2016, 

yaitu sejumlah 219 bayi dan pada tahun 2017 sebanyak 331 jiwa. Wilayah dengan 

jumlah kasus kematian bayi terendah adalah Kabupaten Kepulauan Seribu dengan 

jumlah kematian bayi sebanyak 9 bayi mati tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan 

tahun 2016 sebanyak 3 jiwa.  

 Kementrian Kesehatan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam upaya mengurangi angka kematian bayi. 

Menayatakan bahwa program Indonesia sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama 

meliputi yaitu paradigm sehat ,penguatan pelayana kesehatan dan jaminan 

kesehatan nasional : 1) pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengurus 

utamaan kesehatan dalam pembangunan ,penguatan promotive preventif dan 

pemberdayaan masyarakat , 2) penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan 

stategi peningkatan akses pelayanaan kesehatan ,optimalis system rujukan dan 

peningkatan mutu kelayanan kesehatan ,3) sementara itu jaminan kesehatan 

nasional dilakukan dengan strategi perluasaan sasaran dan benefit serta kendali 

mutu dan kendali biaya ( Kementrian Kesehatan RI,2014). 

Tahun 2018 sebanyak :2926 jumlah seluruh kelahiran bayi diantaranya, bayi 

meninggal sebanyak 43 bayi (1,47%) dan bayi hidup sebanyak 2883 bayi 

(98,53%). Berdasarkan karakteristik bayi meninggal yaitu: bayi dengan berat 

badan lahir>2500 gram sebanyak 1 bayi (2,3%), bayi dengan berat badan <2500 

gram sebanyak 24 bayi (56%), bayi dengan asfiksia sbanyak 3 bayi (6,9%) , bayi 

dengan ispa sebanyak 1 bayi (2,3%), bayi dengan diare sebanyak 1 bayi (2,3%) , 

bayi dengan lainnya ( seperti : sepsis, hipotermi ,icterus dll) sebanyak 13 bayi ( 

30,2%) .  

UPN "VETERAN" JAKARTA



4 
 

Data angka kelahiran  bayi pada bulan Agustus sampai Desember sebanyak 

1,181 bayi , dengan bayi normal sebanyak 460 bayi (39%) dan bayi sesar 

sebanyak 721 bayi (61%) ( Rekam Medik RSUD Pasar Minggu,2018). 

Data di atas menunjukkan masih cukup tingginya angka kematian bayi 

khusunya DKI Jakarta. Hal ini haruslah menjadi perhatian dari petugas kesehatan 

termasuk perawat di puskesmas, Rumah Sakit, Klinik ibu dan Anak dan fasilitas 

kesehatan lainnya. Perawat sebagai petugas kesehatan berperan untuk 

menurunkan angka kematian tersebut. Perawat berupaya dengan cara promotif, 

preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 

Promosi kesehatan adalah ilmu pengetahuan dan seni membantu seseorang 

untuk merubah gaya hidup menuju kesehatan optimal. Kesehatan optimal adalah 

keseimbangan kesehatan fisik, emosi, sosial, spiritual dan intelektual. Promosi 

kesehatan dalam keperawatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatif.  

Promotif yaitu upaya promosi kesehatan yang ditunjukan untuk 

meningkatkan status/ derajat kesehatan yang optimal. Sasarannya adalah 

kelompok orang sehat. Contoh dalam kasus yang penulis ambil yaitu peran 

perawat dalam upaya promotif ini adalah penulis memberikan penyuluhan 

kesehatan kepada klien mengenai cara merawat bayi dengan dan cara merawat tali 

pusat, karena data yang penulis dapat klien belum mengetahui tentang cara 

merawat tali pusat.  

Preventif yaitu promosi kesehatan yang ditunjukan untuk mencegah 

terjadinya penyakit. Sasaranya adalah kelompok orang resiko tinggi. Tujuannya 

untuk mencegah kelompok resiko tinggi agar tidak jatuh sakit. bentuk kegiatannya 

yaitu imunisasi (Nasution, 2012) 

Kuratif yaitu promosi kesehatan yang ditunjukan untuk mencegah terjadinya 

penyakit menjadi lebih parah melalui pengobatan. Sasarannya adalah kelompok 

orang sakit (pasien) terutama penyakit kronis. Tujuan nya untuk mencegah orang 

agar tidak sakit lebih parah. kegiatannya yaitu pengobatan dan penatalaksanaan 

(Nasution,2012). Contoh dalam penulis ambil yaitu peran perawat dalam upaya 

Kuratif ini adalah penulis tidak memberikan pengobatan selama dirumah sakit, 
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akan tetapi bayi baru lahir diberikan terapi vitamin K di paha kiri, Hepatitis B 

dipaha kanan dan Tetes mata gentamicyn di mata kanan dan kiri. 

Rehabilitatif yaitu promosi kesehatan untuk memelihara dan memulihkan 

kondisi atau mencegah kecacatan. Sasarannya adalah kelompok orang yang baru 

sembuh dari sakit. Tujuan nya untuk pemulihan dan pengobatan kecacatan. 

Bentuk Rehabilitatif yang diberikan yaitu perawatan BBL (Nasution,2012). 

Contoh dalam kasus yang penulis ambil yaitu peran perawat dalam upaya 

Rehabilitatif ini adalah memeberikan ASI kepada bayi baru lahir. 

Peran perawat dalam melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk 

resusitasi, pencegahan hipotermi, inisiasi menyusui dini, injeksi vitamin K1, 

Perawatan bayi baru lahir pada masa neonatal (0-28 hari) dan perawatan tali pusat. 

Bayi Baru Lahir memerlukan asuhan yang segera yang cepat, tepat, aman dan 

bersih. Hal tersebut merupakan bagian esensial bayi baru lahir. 

 

I.2  Tujuan Penulisan 

Penulisan karya tulis ilmiah ini terdiri dari dua tujuan penulisan yaitu tujuan 

umum dan tujuana khusus antara lain: 

I.2.1  Tujuan Umum  

Penulisan Proposal ini untuk membuat ini mahasiswa mampu memperoleh 

gambaran dan pengalaman nyata dalam memberikan asuhan keperawatan pada 

pasien BBL di RSUD pasar minggu  

 

I.2.2  Tujuan Khusus  

a. Mampu melakukan pengkajian pada bayi Ny.T dengan BBL  

b. Mampu merumuskan diagnosa masalah keperawatan pada bayi Ny.T 

dengan BBL 

c. Mampu merencanakan tindakan keperawatan pada bayi Ny.T dengan 

BBL 

d. Mampu melaksanakan rencana asuhan keperawatan pada bayi Ny.T 

dengan BBL 

1) Mampu melakukan evaluasi keperawatan pada bayi Ny.T dengan 

BBL Mampu mengidentifikasi faktor –faktor pendukung maupun 
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penghambat serta dapat mencari solusi pada BBL di RSUD pasar 

minggu . 

2) Mampu mendokumentasikan semua kegiatan asuhan keperawatan 

pada BBL di RSUD Pasar Minggu. 

 

I.3 Ruang Lingkup  

Adapun ruang lingkup penyusunan makalah ini adalah penulis karya 

melaksanakan asuhan keperawatan pada BBL Ny.T di ruang lavender lantai 6 

RSUD Pasar Minggu Jakarta dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 25 

februari-26 februari 2019 di RSUD Pasar Minggu Jakarta dan tanggal 27 maret 

2019 asuhan keperawatan pada BBL Ny. T dilaksanakan di rumah Ny.T yaitu 

dengan home care 

 

I.4 Metode Penulisan  

Metode penulisan makalah ilmiah ini menggunakan metode deskriptif ( 

membandingkan antara teori dan kasus ) dan menguraikan pengelolaan kasus pada 

bayi Ny.T dengan BBL menggunakan pendekatan proses keperawatan. Adapun 

teknik yang digunakan dalam menyusun makalah ilmiah ini adalah :  

I.4.1 Data Primer 

a. Wawancara  

Yaitu pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada klien ( 

keluarga ) yang sistematis dengan tujuan yang ingin dicapai dan juga 

wawancara dengan tim kesehatan yang bertugas merawat klien. 

b. Observasi 

Pengamatan dan pencatatan suatu objek dengan sistematika fenomena 

yang diselidiki. Adaptasi pelaksanaannya penulis melakukan  

pemeriksaan fisik dan observasi kepada klien. 

 

I.4.2 Data Sekunder 

a. Studi Pustaka  

Merupakan penunjang dalam menyusun karya tulis ilmiah, yang berasal 

dari buku-buku bacaan yang berhubungan dengan kasus yang dibahas, 
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sehingga dapat diperoleh keterangan dan dasar-dasar teori mengenai 

pengertian yang definitive dalam hubungannya dengan kasus yang 

diamati. Selain itu studi kepustakaan ini dengan cara membaca, 

menelaah, mempelajari buku-buku dari perpustakaan dalam kampus 

maupun perpustakaan dari luar kampus dan mencari referensi dari 

internet terkait BBL. 

b. Studi Dokumentasi  

Pengumpulan data dengan mempelajari dan mengumpulkan data yang 

ada kaitannya dengan klien misalnya, rekam medik.  

 

I.5  Sistematika Penulisan  

Penyusunan makalah ini, penulis menggunakan sistematika yang terdiri dari 

: BAB 1 Pendahuluan : yang terdiri dari Latar Belakang, Tujuan Penulisan, 

Ruang Lingkup,Metode Penulisan, Sistematika Penulisan.  

BAB II Tinjauan Teori : yang terdiri dari Pengertian,Adaptasi 

Fisiologis,Penatalaksanaan Medis, yang terdiri atas Tes Diagnostik dan 

Terapi,Pengkajian,Diagnosa Keperawatan,Penatalaksanaan Keperawatan, 

dan Evaluasi Keperawatan. 

BAB III Tinjauan Kasus : yang terdiri dari Pengkajian, Diagnosa 

Keperawatan,Penatalaksanaan Keperawatan, dan Evaluasi Keperawatan.  

BAB IV Pembahasan : yang terdiri dari Pengkajian,Diagnosa 

Keperawatan,Penatalaksanaan Keperawatan, dan Evaluasi Keperawatan.  

BAB V Penutup: yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Ditutup dengan 

daftar pustaka 

 

UPN "VETERAN" JAKARTA


