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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Periode neonatal merupakan dua puluh delapan hari pertama kehidupan bayi

setelah persalinan. Pada masa ini, imunitas dan sistem perlindungan tubuh neonatus

masih dalam proses perkembangan serta banyak juga kelainan kongenital yang

mengancam hidup neonatus. Pada tahun 2011, kematian bayi selama satu bulan

pertama disebabkan oleh beberapa penyebab utama yaitu infeksi (sepsis/pneumonia,

tetanus, diare), kelahiran prematur,dan asfiksia (World Health Organization, 2019).

Periode neonatal merupakan periode paling membahayakan hidup anak-anak.

Pada tahun 2016, 2,6 juta (46%) kematian seluruh anak di bawah 5 tahun terjadi

selama periode neonatal. Setiap hari, diperkirakan tujuh ribu kematian neonatal.

Semakin muda umur bayi, maka semakin tinggi juga tingkat kematiannya. Dalam 2,6

juta kematian neonatal, sekitar satu juta kematian tersebut terjadi dalam hari pertama,

satu juta kematian berikutnya terjadi dalam satu minggu pertama, dan sisa 0,6 juta

terjadi setelah minggu pertama sampai akhir bulan pertama. (World Health

Organization, 2018)

Situasi mengenaskan ini termasuk salah satu situasi yang disorot oleh PBB.

Melalui Millennium Development Goal (MDG) 4, PBB hendak menurunkan tingkat

kematian anak di bawah umur 5 tahun menjadi dua-per-tiga dari tahun 1990 sampai

2015 (World Health Organization, 2015).

Pada tahun 2016, tingkat kematian neonatus di indonesia adalah 13,7/1000.

Angka ini menempatkan Indonesia tingkat kematian terbesar ke-76 (The World Bank,

2016). Selain itu tingkat kematian bayi di bawah satu tahun di Indonesia adalah 22,7
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22,7/1000 (Central Intellegence Agency, 2017). Angka kematian ini menjadi

kewaspadaan di Indonesia terutama di Jawa Timur, karena angka kematian bayi di

Jawa Timur adalah 23, 6/1000 kelahiran (Badan Pusat Statistik, 2017)

“Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat
pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk
mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah
kerjanya” (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014).

Puskesmas adalah fasilitas kesehatan tingkat satu. Ini berarti puskesmas adalah

lini pertama upaya masyarakat untuk mendapat layanan kesehatan, termasuk

persalinan. Sebagai tenaga medis di puskesmas, bidan dan dokter memiliki peran

utama dalam membatu persalinan dan melakukan pertolongan pertama pada bayi baru

lahir.

Meskipun puskesmas sudah berdiri di perkotaan dan kabupaten Indonesia,

namun angka kematian neonatus di Jawa Timur masih tinggi. Pada penelitian ini

hendak membahas salah satu faktor yang memengaruhi kelangsungan hidup neonatus,

yaitu pengetahuan bidan dan dokter tentang resusitasi neonatus. Pengetahuan tentang

resusitasi neonatus merupakan dasar tenaga medis untuk memberi neonatal life

support (NLS). Diharapkan penelitian ini menjadi bahan evaluasi pengetahuan NLS

bidan dan dokter di puskesmas Surabaya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana

profil pengetahuan NLS bidan dan dokter di puskesmas Surabaya.
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1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Mengetahui profil pengetahuan NLS bidan dan dokter di puskesmas Surabaya

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Menganalisis perbedaan pengetahuan bidan dan dokter berdasarkan

puskesmas di Surabaya

2. Menganalisis perbedaan pengetahuan NLS bidan dengan dokter di puskesmas

Surabaya

3. Menganalisis perbedaan pengetahuan NLS bidan dan dokter yang sudah

dengan yang belum mengikuti pelatihan resusitasi neonatus

4. Menganalisis perbedaan pengetahuan NLS bidan dan dokter yang sudah

dengan yang belum mengetahui tentang alur resusitasi neonatus yang terbaru

1.4. Manfaat

1. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi pengetahuan NLS bidan dan

dokter.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan perbedaan pengetahuan bidan

dengan dokter berdasarkan puskesmas di Surabaya.

3. Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan perbedaan pengetahuan bidan

dan dokter yang sudah dengan yang belum mengikuti pelatihan NLS.

4. Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan perbedaan pengetahuan bidan

dan dokter yang sudah dan belum mengetahui tentang NRP yang terbaru.

5. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan di kemudian hari.
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