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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. 

Lamannya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) 

dhihitung dari hari perama haid terakhir. Masalah kematian ibu adalah 

masalah yang kompleks, meliputi hal-hal non teknis seperti status wanita dan 

pendidikan. Diperlukan adanya intervensi yang mempunyai dampak nyata 

dalam waktu relatif pendek untuk mengatasi masalah tersebut. Intervensi 

strategis dalam upaya safe matherhood dinyatakan sebagai empat pilar safe 

matherhood, yaitu keluarga berencana, pelayanan antenatal, persalinan yang 

aman dan pelayanan obstetri esensial (Prawirohardjo, 2009; h. 6).  

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah salah satu indikator untuk melihat 

derajat kesejahteraan perempuan dan target yang telah ditemukan dalam 

tujuan pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) tujuan ke 5 yaitu 

meningkatkan kesejahteraan ibu dimana target yang akan dicapai sampai 

tahun 2015 adalah mengurangi sampai ¾ resiko jumlah kematian ibu atau 

102/100.000 kelahiran hidup (Kemenkes RI, 2013). 

Berdasarkan hasil survey WHO menunjukan bahwa Angka Kematian 

Ibu (AKI) di Kenya pada tahun 2010 sebanyak 360. Angka kematian perinatal 

pada tahun 2008 sebanyak 37 sedangkan angka kematian bayi baru lahir per 

1000 kelahiran hidup pada tahun 2012sebanyak 27. Angka rasio perubahan 

kematian ibu di Kenya dari tahun 1990-2010 sebesar -9% (WHO, 2012: 1). 
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Berdasarkan hasil survey demografi kesehatan Indonesia (SDKI) 

tahun 2012 Angka Kematian Ibu (AKI) akibat persalinan di Indonesia masih 

tinggi yaitu 208/100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi (AKB) 

26/1000 kelahiran hidup (Kemenkes RI, 2013). Adapun data dari profil 

kesehatan Provinsi Jawa Tengah menunjukan bahwa angka kematian ibu 

melahirkan per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2009 sebanyak 228 dan 

angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2009 sebanyak 

34 (Anung, 2014). 

Kurniawati (2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa resiko 

tingggi dan umur ibu didapatkan sebagian besar berumur ≥ 35 tahun. Umur ≥ 

35 tahun dapat menyebabkan terjadinya perdarahan selain itu ada beberapa 

faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perdarahan diantaranya riwayat 

penyakit ibu (anemia), persalinan dengan SC, pre-eklamsi ringan, kelainan 

letak, dan jarak kelahiran yang terlalu dekat dan terlalu lama, sehingga ibu 

hamil yang berumur ≥ 35 tahun masuk dalam kriteria risiko tinggi. Saat ini ibu 

hamil lebih sering terjadi pada umur < 20 tahun. 

Analisis kematian ibu yang dilakukan Direktorat Bina Kesehatan Ibu 

pada tahun 2010 membuktikan bahwa kematian ibu terkait erat dengan 

penolong persalinan dan tempat/ fasilitas persalinan. Persalinan yang 

ditolong tenaga kesehatan terbukti berkontribusi terhadap turunnya risiko 

kematian ibu. Di Indonesia dapat diketahui bahwa sebesar 73,61% ibu hamil 

melakukan persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan dan dilakukan 

di fasilitas pelayanan kesehatan. Penolong persalinan terbanyak dilakukan 

oleh bidan (68,6%), kemudian oleh dokter (18,5%), lalu non tenaga 

kesehatan (11,8%). Namun sebanyak 0,8% kelahiran dilakukan tanpa ada 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Melinda Yunita Sari, Kebidanan DIII UMP, 2016



3 
 

penolong, dan hanya 0,3% kelahiran saja yang ditolong oleh perawat 

(Kemenkes, 2015). 

Angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten Banyumas tahun 2014 adalah 

sebesar 114,7 per 100.000 kelahiran hidup sedangkan pada tahun 2013 

adalah sebesar 126 per 100.000 kelahiran hidup, dengan demikian AKI tahun 

2014 mengalami penurunan namun angka tersebut masih melebihi target dari 

AKI di Provinsi Jawa Tengah, yakni 60 per 100.000 kelahiran hidup (Dinkes 

Banyumas, 2014). 

Meskipun cakupan pertolongnan persalinan oleh tenaga kesehatan 

selalu meningkat dari tahun ke tahun, namun masih banyak permasalahan 

yang di temukan terkait komplikasi saat persalinan antara lain kelainan 

letak/presentasi janin, partus macet/distosia, perdarahan pasca persalinan, 

infeksi berat/sepsis, plasenta previa, Intra Uteri Fetal Death (IUFD). 

Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar (Riskesda) menunjukan penyebab 

kematian bayi 0-6 hari adalah gangguan pernafasan (35,9%), prematuritas 

(32,4%) dan sepsis (12%). Penyebab kematian bayi 7-28 hari yaitu sepsis 

(20,5%), malformasi kongenital (18,1%) dan pneumonia (15,4%). Penyebab 

kematian bayi 29 hari-11 bulan yaitu Diare (31,4%), penumonia (23,8%) dan 

meningitis/ensefalitis (9,3%). Sedangkan penyebab langsung kematian ibu 

adalah pendarahan 40-60%, preeklamsi dan eklamsi 20-30%, infeksi 20-

30%, sedangkan penyebab tidak langsung salah satunya adalah 35% ibu 

hamil menderita anemia (WHO, 2012). 

Timbulnya berbagai permasalahn yang terjadi pada persalinan, 

pemerintah selalu berupaya menurunkan angka kematian ibu dengan 

melakukan perluasan pelayanan kesehatan berkualitas melalui pelayanan 
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obstetrik yang komprehensif seperti pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi 

Komprehensif (PONEK) dan pelayanan Obstetrik Neonatal Dasar (PONED) 

(Kemenkes RI, 2013). 

Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki posisi 

penting dan strategis dalam penurunan AKI dan AKB. Bidan memberikan 

pelayanan kebidanan yang berkesinambungan dan paripurna, berfokus pada 

aspek pencegahan, promosi dengan berlandaskan kemitraan dan 

pemberdayaan masyarakat bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya 

untuk senantiasa siap melayani siapa saja yang membutuhkannya 

(Kepmenkes 937, 2007). 

Dengan demikian penulis merasa tertarik untuk memberikan asuhan 

kebidanan komprehensif pada Ny. “E di BPM Ny S” Ketanda Sumpiuh 

Banyumas. Melalui asuhan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam upaya menurunkan AKI di Indonesia serta tercapai kesehatan ibu dan 

anak yang optimal. 

B. Tujuan 

1. Tujuan umum 

Mampu meningkatkan pemahaman dan penerapan manajemen asuhan 

kebidanan secara komprehensif pada ibu EG:2 P:1 A:0 mulai dari 

kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir, dan Kb. 

2. Tujuan khusus 

a. Mampu melakukan asuhan kehamilan dari pengkajian data subyektif 

dan obyektif, interpretasi data, diagnosa potensial, identifikasi 

kebutuhan akan tindakan segera atau kolaborasi dan konsutasi, 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasipada Ny. E umur 24 tahun  G:2 

P:1 A:0 dan didokumentasikan menggunakan SOAP 
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b. Mampu melakukan asuhan persalinan dari hasil pengkajian data pada 

Ny. E umur 24 tahun  G:2 P:1 A:0dan mengevaluasi menggunakan 

SOAP. 

c. Mampu melakukan asuhan nifas dari hasil pengkajian data pada Ny. 

E umur 24 tahun  G:2 P:1 A:0dan mengevaluasi menggunakan SOAP 

d. Mampu melakukan asuhan  dari pengkajian data subyektif dan 

obyektif, interpretasi data, diagnosa potensial, identifikasi kebutuhan 

akan tindakan segera atau kolaborasi dan konsutasi, perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi pada Bayi Ny. E dan didokumentasikan 

menggunakan SOAP 

e. Mampu melakukan asuhan keluarga berencana dari hasil pengkajian 

data pada Ny. E G:2 P:1 A:0 dan mengevaluasi menggunakan SOAP. 

C. Pembatasan Kasus 

1.    Sasaran 

Subyek yang diambil dalam studi kasus ini pada seorang pasien Ny. P 

umur 24 tahun E G:2 P:1 A:0 selama masa hamil, bersalin, nifas, bayi 

baru lahir, dan keluarga berencana (KB). 

2.    Tempat  

Lokasi pengambilan kasus adalah di BPM Ketanda Sumpiuh Banyumas. 

3. Waktu 

a. Penyusunan proposal dilakukan pada bulan Februari 2016. 

b. Pengambilan kasus dilakukan pada bulan September 2015 sampai 

Mei 2016. 
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D. Metode Memperoleh Data 

Dalam pengambilan data menggunakan 7 langkah Varney yang terdiri 

dari pengumpulan data dasar, interpretasi data, diagnose potensial. 

Identifikasi kebutuhan segera, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

Teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh primer dan data 

sekunder. 

a. Data Primer 

1. Wawancara  

Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan Tanya 

jawab langsung dengan pasien atau pihak yang berhubungan dengan 

masalah tersebut. 

2. Pemeriksaan fisik diantaranya : 

a. Inspeksi 

Inspeksi yaitu melihat perubahan-perubahan yang terjadi 

dan keadaan umum pasien sebagai perbandingan yang harus 

diperhatikan keadaan sisi lainnya (Mantondang 2009; h. 150). 

b. Palpasi 

Palpasi yaitu pemeriksaan dilakukan dengan cara meraba 

menggunakan telapak tangan dan jari tangan (Mantondang, 2009; 

h.150). 

c. Perkusi 

Perkusi yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan cara 

mengetuk bagian tubuh menggunakan ujung-ujung jari 

(Mantondang, 2009; h. 30) 
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b. Data Sekunder 

1. Dokumentasi 

Untuk memperoleh data penulis menggunakan metode 

pengumpulan data dengan mengambil data yang ada dan telah 

dilakukan pengkajian 

2. Studi Pustaka 

Penulis menggunakan beberapa buku yang berhubungan 

dengan asuhan kebidanan dan mencari informasi dari beberapa 

sumber dan referensi yang berhubungan dengan asuhan kebidanan 

komprehensif (Mantondang, 2009; h. 49). 

3. Media Elektronik 

Penulis membuka beberapa jurnal yang berhubungan dengan 

asuhan kebidanan komprehensif (Mantondang, 2009; h. 33). 

E. Sistematika Penulisan 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penulisan, manfaat penulisan, pelaksanaan dan sistematika penulisan. 

2. BAB II : TINJAUAN TEORI 

Pada bab ini Terdiri dari: 

a. Konsep Dasar Teori 

 Berisi tentang asuhan kebidanan komprehensif pada kehamilan, 

persalinan, nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana yang 

meliputi pengertian, etiologi, patofisiologi,faktor risiko,tanda dan 

gejala, komplikasi, pencegahan, penatalaksanaan. 
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b. Konsep Dasar Manajemen Asuhan Kebidanan 

 Berisi tentang manajemen kebidanan dengan menggunakan 

kerangka berfikir varney yang terdiri dari 7 langkah yaitu: pengkajian, 

interpretasi data (diagnosa dan masalah), identifikasi diagnose/ 

masalah potensial, identifikasi kebutuhan tindakan segera, 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. 

c. Landasan hukum 

Berisi tentang undang- undang maupun kepmenkes dan standar 

pelayanan kebidanan yang mengatur tugas pokok dan kompetensi 

bidan serta wewenang bidan dalam asuhan kebidanan komperehensif 

pada kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan keluarga 

berencana. 

3. BAB III : TINJAUAN KASUS 

Berisi tentang asuhan kebidanan koprehensif dari hamil, bersalin, 

nifas, bayi baru lahir normal dan keluarga berencana secara sistematis 

dengan metode SOAP. 

4. BAB IV : PEMBAHASAN  

Berisi tentang menjelaskan tentang masalah atau kesenjangan 

antara teori dan kasus yang penulis temukan dilapanagan tentang asuhan 

koprehensif dari hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir  dan keluarga 

berencana. 

5. BAB V : PENUTUP  

Berisi tentang kesimpulan dan saran.Kesimpulan merupakan 

jawaban dari tujuan dan merupakan inti dari pembahasan asuhan 

koprehensif dari hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir normal dan 
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keluarga. Sedangkan saran merupakan alternatif pemecahan dan 

tanggapan dari kesimpulan. 

6. DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka berisi tentang sumber refrensi yang dijadikan 

sebagai tinjuan teori maupun dalam pembahasan dalam pembuatan 

asuhan kebidanan ini. 

7. LAMPIRAN 

Lampiran berisi tentang data dokumentasi maupun data-data dan 

surat izin pada saat pembuatan asuhan kebidanan ini. 
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