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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Angka Kematian Ibu (AKI) mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu 

selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh status gizi ibu, keadaan 

sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, 

kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan 

penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan 

obstetri. Tingginya angka kematian ibu menunjukkan keadaan sosial ekonomi 

yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan 

obstetri yang rendah pula. Menurut data profil dinas kesehatan kabupaten 

Wonosobo lima tahun terakhir ini AKI secara komulatif sebanyak 77 orang ibu. 

Dengan penyebab utama kematian antara lain perdarahan 22 orang ( 31,17 %) 

tempat kejadian kematian terbanyak di RS , yang meninggal di rumah 2 orang 

ibu ( 2,86%), kematian menurut waktu kejadian pada waktu kala III 29 orang 

(37,18%) kala IV 39 orang ( 50,4%) ( Yuliana, 2012 h;01).  

Masa kehamilan perlu adanya pemantauan yang harus diberikan oleh 

bidan guna melakukan asuhan secara komprehensif dan berdasarkan prinsip 

sesuai dengan tugas pokok bidan agar apa yang dilakukan tidak melanggar 

kewenangan atau mal praktik. Tujuan pengawasan wanita hamil ialah 

menyiapkan ia sebaik-baiknya fisik maupun mental, serta menyelamatkan ibu 

dan anak dalam kehamilan, persalinan dan masa nifas, sehingga keadaan 

postpartum sehat dan normal, tidak hanya fisik akan tetapi juga mentalnya. Hal 

ini berarti dalam antenatal care harus diusahakan agar wanita hamil sampai akhir 

kehamilan sekurang-kurangnya harus sama sehatnya atau lebih sehat, adanya 

kelainan fisik atau psikologik harus ditemukan dini dan segeran diobati, wanita 

melahirkan tanpa kesulitan dan bayi yang dilahirkan sehat pula baik fisik maupun 

mental (Prawirohardjo, 2007 h; 154).  

Penyebab kematian ibu terbanyak di Indonesia yaitu, pendarahan, infeksi, 

dan eklampsia (Prawiroharjo, 2002). Penyebab kematian ibu yaitu pendarahan, 
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infeksi, pre-eklampsia, dan anastesia. Sedangkan, penyebab terjadinya kematian 

bayi adalah kasus asfiksia neonatorum, infeksi prematuritas atau BBLR, trauma 

persalinan dan cacat bawaan (Widyastuti, 2003).  

Kematian ibu dan perinatal terjadi saat pertolongan pertama persalinan. 

Penyebab lainnya adalah pengawasan antenatal yang masih kurang memadai 

sehingga penyulit kehamilan serta kehamilan dengan resiko tinggi terlambat 

untuk diketahui, banyak dijumpai ibu dengan jarak kehamilan yang terlalu 

pendek, terlalu banyak anak, terlalu muda dan terlalu tua untuk hamil 

(Prawirohardjo, 2002). 

Salah satu upaya untuk menurunkan AKI dan AKB adalah dengan 

meningkatkan pelayanan kebidanan dan kesehatan ibu, remaja, pra hamil, KB, 

serta pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seksual, untuk 

memperoleh gambaran yang sesuai dan jelas tentang pelayanan yang 

dilaksanakan, penulis perlu untuk pemberian asuhan kebidanan komprehensif 

pada ibu hamil, bersalin, bayi baru lahir, nifas, dan keluarga berencana. 

Berawal dari adanya kehamilan, persalinan, dan dilanjutkan dengan 

adanya masa nifas merupakan masa yang kritis bagi ibu dan bayinya. Apabila 

penanganan pada masa nifas tidak dapat ditangani dengan baik maka akan 

mengakibatkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi seperti terjadinya 

komplikasi dan infeksi sehingga perlu dilakukan pemantauan secara fokus 

kepada ibu masa nifas. 

Keluarga berencana adalah pengaturan jumlah anak yang di kandung 

atau lahir. Kontrasepsi mengacu pada pencegahan kehamilan temporer yang 

dicapai lewat penggunaan kontrasepsi spesifik atau metode pengendalian 

kehamilan. ( Varney, 2007 h: 414 ). Program Keluarga berencana memiliki 

paradigma yaitu mewujudkan keluarga yang berkualitas 2015. Pengertian 

Keluarga berkualitas adalah keluarga yang sejahtera , sehat, maju, mandiri, 

memiliki jumlah anak yang ideal. ( Saifudin, 2006 h;12). 

Dari uraian diatas maka di butuhkan adanya seorang bidan untuk 

memberikan asuhan secara komprehensif yaitu dimulai dari wanita hamil, 

bersalin, bayi baru lahir, masa nifas, dan keluarga berencana yang bertujuan 
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untuk mengantisipasi bertambahnya AKI dan AKB, serta mengubah kebiasaan 

masyarakat yang masih mengandalkan adanya persalinan yang ditolong oleh 

dukun bayi. 

 Kesimpulan data diatas, maka penulis mengambil judul “ Asuhan 

Kebidanan Komperhensif pada Kehamilan, Persalinan, Nifas, Bayi Baru Lahir 

dan Keluarga Berencana pada ibu Ny. S dan bayi Ny. S  di Puskesmas Kaliwiro”. 

B. Rumusan Masalah 

“ Bagaimana Asuhan Kebidanan yang komperhensif pada Kehamilan, 

Persalinan, Nifas, Masa Antara dan Bayi Baru Lahir pada ibu Ny. S dan 

bayi Ny. S di Puskesmas Kaliwiro? ” 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan umum 

Mampu melaksanakan asuhan kebidanan komperhensif pada Kehamilan, 

Persalinan, Nifas, Masa antara dan Bayi Baru Lahir dengan 

menggunakan pendekatan manajemen kebidanan Varney. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mampu melaksanakan pengkajian data dasar dalam asuhan 

kebidanan komperhensif pada Kehamilan, Persalinan, Nifas, 

Masa antara dan Bayi Baru Lahir, sehingga bisa mendapatkan 

data-data fokus yang sesuai teori. 

b. Mampu merumuskan atau menegakkan diagnosa dan masalah 

dalam asuhan kebidanan komperhensif pada Kehamilan, 

Persalinan, Nifas, Masa antara dan Bayi Baru Lahir. 

c. Mampu mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial 

berdasarkan interpretasi data pada Kehamilan, Persalinan, Nifas, 

Masa antara dan Bayi Baru Lahir. 

d. Mampu mengidentifikasi kebutuhan segera atau kolaborasi 

dengan petugas kesehatan yang lain untuk penanganan 

Kehamilan, Persalinan, Nifas, Masa antara dan Bayi Baru Lahir. 
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e. Mampu merencanakan asuhan kebidanan komperhensif yang 

akan diberikan pada bayi Kehamilan, Persalinan, Nifas, Masa 

antara dan Bayi Baru Lahir. 

f. Mampu melaksanakan asuhan kebidanan komperhensif pada 

Kehamilan, Persalinan, Nifas, Masa antara dan Bayi Baru Lahir. 

g. Mampu melakukan evaluasi asuhan kebidanan komperhensif 

yang telah diberikan pada Kehamilan, Persalinan, Nifas, Masa 

antara dan Bayi Baru Lahir. 

h. Untuk mengetahui adanya kesenjangan antara teori dan praktek. 

 

D. Manfaat Studi Kasus 

1. Bagi penulis 

Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang 

telah di peroleh selama perkuliahan, serta menerapkan ilmu 

pengetahuan dan ketrampilan dalam kehidupan, baik di masyarakat, 

BPS, Puskesmas, dan Rumah Sakit.  

2. Bagi Institusi 

Hasil studi kasus yang diperoleh dapat menjadi bahan masukan bagi 

pihak-pihak penentu kebijakan dan segenap institusi kesehatan agar 

dapat mengutamakan program kesehatan dalam upaya menurunkan 

angka kematian ibu dan angka kematian bayi. 

3. Bagi Profesi 

Dapat dijadikan bahan masukan bagi penulis selanjutnya di Fakultas 

Ilmu Kesehatan Prodi Kebidanan D III Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto dan sebagai bahan bacaan ilmiah di Perpustakaan 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

E. Ruang Lingkup 

a. Sasaran  

Pada Ny. S umur 21 tahun, G1P0A0, dengan hamil, bersalin, nifas, 

masa antara dan bayi baru lahir normal. 

b. Waktu  

Penyusunan proposal dilakukan pada bulan November 2013 dan 

telah di ujikan pada 21 Februari 2014. Pengambilan data dan 

pengkajian asuhan kebidanan dilakukan saat Praktik Klinik 
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Kebidanan III yaitu pada bulan April 2014, penyelesaian KTI pada 

tanggal 11 Juli 2014. 

c. Tempat  

Pengambilan kasus dan pengkajian asuhan kebidanan dilakukan di 

Puskesmas Kaliwiro, Wonosobo dan kunjungan ke rumah klien di 

desa Nyamatan Rt 7 Rw 1, kecamatan Kaliwiro, Wonosobo. 

F. Sistematika penulisan 

Secara garis besar sistematika penulisan terdiri dari 5 Bab, dimana 

sistematika penulisan masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan secara singkat mengenai latar 

belakang , perumusan masalah, tujuan studi kasus, manfaat studi kasus, 

keaslian studi kasus, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN TEORI 

Dalam bab ini berisi tentang teori medis pada bayi baru lahir dengan 

BBLR , teori asuhan kebidanan yang meliputi pengertian, etiologi, 

patofisiolog, tanda dan gejala, macam-macam prematur, akibat prematur, 

pemeriksaan, penatalaksanaan dan komplikasi. 

BAB III : TINJAUAN KASUS 

Dalam bab ini berisi tentang jenis studi kasus, lokasi studi kasus, subyek 

studi kasus, waktu studi kasus, teknik pengumpulan data. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas dari data-data yang diperoleh dan dibahas 

secara sistematis. 

BAB V : PENUTUP 

Merupakan bagian terakhir yang memuat kesimpulan hasil pelaksanaan 

studi kasus yang dilakukan  dan juga berisi saran-saran dan 

meningkatkan kualitas asuhan kebidanan. 
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