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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Asuhan kebidanan komperehensif adalah suatu pemeriksaan 

yang dilakukan secara lengkap dengan adanya pemeriksaan laboratorium 

sederhana dan konseling. Asuhan kebidanan komperehensif 

mencangkup empat kegiatan permeriksaan berkesinambungan 

diantaranya adalah asuhan kebidanan kehamilan, persalinan, masa nifas, 

dan bayi baru lahir (Varney. 2006). 

Tingginya komplikasi obstetrik seperti perdarahan, eklampsi dan 

keguguran merupakan penyebab tingginya kasus kematian dan kesakitan 

ibu di negara berkembang. Penyebab kematian ibu dan bayi baru lahir 

disebabkan karena “3 terlambat dan 4 terlalu”. 3 terlambat tersebut yaitu 

terlambat mengenali bahaya dan mengambil keputusan, terlambat 

mencapai fasilitas kesehatan dan terlambat mendapat pertolongan yang 

cepat dan tepat di fasilitas pelayanan kesehatan. Dan 4 terlalu yaitu 

terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering dan terlalu banyak (saifuddin, 2002 

h:330). 

World Health Organization (WHO) mengemukakan, kematian ibu 

adalahkematian seorang wanita hamil. Bisa dikatakan juga selama 40 

hari sesudah berakhirnya kehamilan  oleh sebab apapun terlepas dari 

tuanya kehamilan dan tindakan yang dilakukan untuk mengakhiri 

kehamilan (Saifudin, 2006 h;450). 
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Sedangkan perkembangan angka kematian bayi di Indonesia 

sangat menggembirakan karena dari tahun ke tahun mengalami 

penurunan, jumlah angka kematian bayi pada tahun 2000 adalah 46/1000 

kelahiran hidup dan pada tahun 2008 adalah 32 per seribu kelahiran 

hidup (Supari, 2009 h;10). 

Menurut data tahun 2012, angka kematian ibu di Indonesia masih 

tinggi yakni 307 per seratus ribu kelahiran hidup. Angka tersebut menurut 

Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan telah turun menjadi 

209,8 per seratus ribu kelahiran hidup pada tahun 2011 (Suparmanto, 

2012 h;3). 

Angka kematian ibu Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 

berdasarkan laporan dari kabupaten/kota sebesar 116,34/100.000 

kelahiran hidup, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan AKI 

pada tahun 2011 sebesar 116,01/100.000 kelahiran hidup. 

Angka kematian ibu di Kabupaten Banyumas pada tahun 2012 

tercatat sebanyak 53 kasus yang di sebabkan oleh perdarahan 28 orang, 

eklamsi 8 orang dan oleh sebab lain 17 0rang. Pada tahun 2012 

perkiraan jumlah ibu hamil di wilayah Kabupaten Banyumas adalah 

sekitar 1.400 (profi Jawa Tengah). 

Peran bidan disini adalah sebagai pelaksana, pengelola, peneliti, 

dan pendidik. Untuk tugas mandisri seorang bidan yaitu menetapkan 

manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan, memberi asuhan 

kebidanan pada pasien selama kehamilan normal, persalinan normal, 

nifas normal, bayi baru lahir normal, dan keluarga berencana. 
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Berdasarkan data di atas, penulis tertarik untuk membuat Karya 

Tulis Ilmiah yang berjudul “Asuhan Kebidanan Komperehensif pada Ibu 

Hamil, Bersalin, Nifas, BBL, dan KB ” yang direncanakan diambil di 

Puskesmas 1 Wangon. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian pada latar belakang, penulis mengambil permasalahan 

yaitu “Bagaimana penatalaksanaan asuhan kebidanan komperehensif  

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

pada Ny. R umur 30 tahun G1 P0 A0 usia kehamilan 40 minggu di 

Puskesmas 1 Wangon. 

 

C. Tujuan 

a. Tujuan Umum 

Mampu melaksanakan asuhan kebidanan komperehensif dan 

berkesinambungan pada Kehamilan, Persalinan, Nifas, Bayi Baru 

Lahir, dan Keluarga Berencana. 

 

b. Tujuan Khusus 

1. Dapat mengkaji ibu hamil, bersalin, bayi baru lahir, ibu nifas, dan 

keluarga berencana 

2. Dapat menegakkan diagnosa pada ibu hamil, bersalin, bayii baru 

lahir, ibu nifas dan keluarga berencana 

3. Dapat menentukan antisipasi masalah yang terjadi pada ibu hamil, 

bersalin, bayi baru lahir, ibu nifas dan keluarga berencana 
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4. Dapat menentukan perlu tidaknya tindakan segera yang harus 

dilakukan pada waktu kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, ibu 

nifas, dan keluarga berencana 

5. Dapat menentukan perencanaan pada ibu hamil, bersalin, bayi 

baru lahir, ibu nifas dan keluarga berencana 

6. Dapat melaksanakan perencanaan yang telah dibuat dalam 

tindakan nyata pada saat kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, 

ibu nifas, dan keluarga berencana 

7. Dapat melakukan evaluasi pada ibu hamil, bersalin, bayi baru 

lahir, ibu nifas, dan keluarga berencana 

 

D. Ruang Lingkup 

Dalam penulisan laporan studi kasus ini membahas  Manajemen 

Kebidanan Komperehensif dan Berkesinambungan pada Ny. R mulai dari 

pengawasan kehamilan, persalinan, perawatan pada masa nifas, 

perawatan pada bayi baru lahir, hingga pelaksanaa program  KB di BPM 

Ellen Amd.Keb. 

 

E. Manfaat 

1. Bagi penulis 

Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang 

telah di peroleh selama perkuliahan, serta menetapkan ilmu 

pengetahuan dan ketrampilan dalam kehidupan, baik di masyarakat, 

BPS, Puskesmas, dan Rumah Sakit 

2. Bagi institusi 
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a. Rumah Sakit 

Dapat di gunakan untuk acuan dalam peningkatan mutu 

pelayanan asuhan kebidanan komperehensif dan 

berkesinambungan 

b. Pendidikan 

Dapat menambah referensi dan sebagai acuan bagi pendidikan 

dalam pemberian bimbingan kepada mahasiswa mengenai 

asuhan kebidanan komperehensif dan berkesinambungan 

3. Bagi Profesi 

Dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya di Fakultas 

Ilmu Kesehatan Prodi Kebidanan  D III Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto dan sebagai acuan bahan bacaan ilmiah di perpustakaan 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

 

F. Metode Memperoleh Data 

Dalam penyusunan proposal ini saya membutuhkan beberapa 

data yaitu melalui : 

 

1) Observasi  

Yaitu hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh 

perhatian untuk menyadari adanya rangsangan. ( Prof. Dr. 

Soekidjo Notoatmodjo, 2010 ).  

2) Wawancara  

Yaitu metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan 

data, dimana seorang peneliti mendapatkan keterangan atau 
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informasi secara lisan dari seorang reaponden atau bercakap 

cakap berhadapan muka dengan orang tersebut. ( Prof. Dr. 

Soekidjo Notoatmodjo, 2010 ).  

Setelah semua data terkumpul langkah selanjutnya adalah 

studi kasus tentang masalah tersebut dan melakukan telaah 

dokumen. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam proposal ini akan saya susun sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bagian pendahuluan ini berisi tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan KTI, ruang 

lingkup, manfaat, metode pengmpulan data yang 

digunakan dan sistemmatika penyusunan karya tulis 

ilmiah. 

 BAB II  TINJAUAN TEORI 

Pada bagian ini berisi tetang tinjuan Asuhan Kebidanan 

Kehamilan Komperehensif dan Berkesinambungan mulai 

dari Kehamilan, Persalinan, Nifas, Bayi Baru Lahir, dan 

Keluarga Berencana dengan pendekatan tujuh langkah 

varney dan dokumentasi menggunakan SOAP  

 BAB III  TINJAUAN KASUS 

Pada bagian ini berisi tentang asuhan kebidanan 

komperehensif dan berkesinambungan pada Ny. R mulai 
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dari kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan 

keluarga berencana 

 BAB IV  PEMBAHASAN 

Berisi tentang masalah penatalaksanaan asuhan di 

lapangan dengan kesenjangan teori 

 BAB V  PENUTUP 

   Pada bagian ini berisi tentang saran dan kesimpulan  

DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN 
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