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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 Setelah lama hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 

(SDIK) 2012 untuk Angka Kematian Ibu (AKI) diundur oleh pemerintah, 

akhirnya hasil capaian AKI diumumkan. Kematian Ibu meningkat menjadi 359 

per 100.000 kelahiran hidup atau mengembalikan kondisi tersebut pada tahun 

1997. Ini berarti kesehatan ibu justru mengalami kemunduran selama 15 

tahun. Pada 2007, AKI di Indonesia sebenarnya telah mencapai 228 per 

100.000 kelahiran hidup (Kementrian Kesehatan RI, 2012). 

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

ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipegaruhi oleh faktor status gizi, 

keadaan ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang 

kehamilan, kejadian komplikasi selama kehamilan dan persalinan, tersedianya 

dan penggunan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal 

dan obstetri. Tingginya angka kematian ibu menunjukan keadaan sosial 

ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan 

prenatal dan obstetri yang rendah pula (Profil Kesehatan Provinsi Jawa 

Tengah, 2012, h.12). Kematian ibu menurut WHO adalah kematian wanita 

saat hamil atau dalam 42 hari setelah persalinan tanpa melihat umur 

kehamilan dan tindakan yang dilakukan untuk mengakhiri kehamilan, (Varney. 

2007; h.55) 

 Kemudian menurut hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia 

SDKI) tahun 2012 untuk Angka Kematian Bayi (AKB) mencapai 32 per 1.000 
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kelahiran hidup. Namun Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia masih 

dalam keadaan tetap tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara-

negara ASEAN seperti Singapura (3 per 1.000 kelahiran hidup), Brunei 

Darussalam (8 per 1.000 kelahiran hidup), Malaysia (10 per 1.000 kelahiran 

hidup), Vietnam (18 per 1.000 kelahiran hidup), dan Thailand (20 per 1.000 

kelahiran hidup) (Profil Keseharan Indonesia, 2014; h.107). 

  Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 

berdasarkan laporan Kabupaten/Kota sebesar 116,34/100.000 kelahiran 

hidup, hal itu mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan Angka 

Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2011 sebesar 116,01/100.000 kelahiran hidup. 

Jumlah kematian maternal terbanyak adalah di Kabupaten Brebes sebanyak 

51 kematian. Kabupaten/Kota dengan jumlah kematian maternal paling sedikit 

adalah Kota Salatiga dengan 2 kematian, sebesar 57,93% kematian maternal 

terjadi pada masa nifas, pada waktu hamil sebesar 24,74% dan pada waktu 

persalinan sebesar 17,33%. Sedangkan berdasarkan kelompok umur, 

kejadian kematian maternal terbanyak adalah pada usia reproduktif (20-34 

tahun) sebesar 66,96%, kemudian pada kelompok umur >35 tahun sebesar 

26,67% dan pada kelompok umur <20 tahun sebesar 6,37% (Profil Kesehatan 

Provinsi Jawa Tengah, 2012) 

  Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 

sebesar 10,75/1.000 kelahiran hidup, meningkat bila dibandingkan dengan 

tahun 2011 sebesar 10,34/1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) 

tertinggi adalah Kabupaten Banjarnegara sebesar 18,16/1.000 kelahiran 

hidup, sedangkan terendah adalah Kota Surakarta sebesar 5, 33/1.000 

kelahira hidup (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2012) 
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  Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Banyumas tahun 2014 

sebesar 114.73 per 100.000 kelahiran hidup, menurun dibanding tahun 2013 

sebesar 124,13 per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) di 

Kabupaten Banyumas tahun 2014 sebesar 9,04 per 1.000 kelahiran hidup, 

kondisi tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2013 sebesar 12,34 

per 1.000 kelahiran hidup (Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2014). 

  Standar pendidikan Bidan dari International Confederation of 

Midwifery (ICM), menyatakan bahwa filosofi pendidikan bidan, harus konsisten 

dengan dengan filosofi asuhan kebidanan. Filosofi kebidanan adalah meyakini 

bahwa proses reproduksi perempuan merupakan proses alamiah dan normal 

yang dialami oleh setiap perempuan. Bidan dalam memberikan asuhan harus 

bermitra dengan perempuan, memberi kewewenangan pada perempuan, 

asuhan secara individu atau perorangan, asuhan secara terus menerus dan 

berkelanjutan, praktik secara otonom, dan mempraktikan asuhan yang 

berbasis bukti. Berfokus pada peran Bidan sebagai kunci kesehatan 

professional dalam upaya dunia menciptakan keamanan kehamilan dan 

persalinan di dunia (Varney 2007, h. 54) 

  Berdasarkan filosofi tersebut, maka untuk menjamin proses 

alamiah reproduksi perempuan, bidan mempunyai peran yang sangat penting 

dalam memberikan asuhan kebidanan yang berfokus pada perempuan 

(women centered care) secara berkelanjutan (Continuty of Care) yaitu 

pelayanan dari tingkat dasar sampai di Rumah Sakit. Salah satu program 

yang dilakukan oleh seorang bidan dalam upaya penurunan angka kematian 

ibu (AKI) adalah dengan asuhan kebidanan secara komprehensif. Asuhan 

kebidanan komprehensif adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara 
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lengkap dengan adanya pemeriksaan laboratorium sederhana dan konseling. 

Asuhan Kebidanan komprehensif mencakup empat kegiatan pemeriksaan 

berkesinambungan. Pemeriksaan tersebut diantaranya adalah asuhan 

kebidanan kehamilan, persalinan, masa nifas, bayi baru lahir. Hubungan yang 

berkelanjutan dengan ibu dan selaras dengan filosofi perawatan yang 

berkelanjutan (Varney, 2007, h.26).  

  Terjadinya angka kematian ibu menunjukan keadaan sosial 

ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan 

perinatal dan obstetri yang rendah pula. Selain itu penyebab kematian 

maternal juga tidak terlepas dari kondisi ibu hamil tersebut yaitu terlalu tua 

pada saat melahirkan > 35 tahun, terlalu muda pada saat melahirkan < 20 

tahun, terlalu banyak anak > 4 anak, terlalu rapat jarak kelahiran atau paritas 

< 2 tahun (Profil Dinas Kesehatan Banyumas. 2014).Kematian ibu dipengaruhi 

baik oleh penyebab langsung maupun tidak langsung. Penyebab tidak 

langsung kematian ibu terbesar adalah komplikasi obstetrik yang dikenal 

dengan Trias Klasik seperti perdarahan, infeksi, dan preeklampsia, atau 

komplikasi pada saat kehamilan dan selama nifas yang tidak tertangani 

dengan baik dan tepat waktu. Untuk itu pemerintah membuat program One 

Student One Client (OSOC) diharapkan mampu mengurangi jumlah kematian 

Ibu dan Anak. Di Kabupaten Banyumas program OSOC ini diterapkan pada 

Program Pendidikan Diploma III Kebidanan yang diharapkan mampu 

mengurangi jumlah Kematian Ibu dan Anak dengan mengikuti pasien dari 

trimester 1, trimester 2, trimeter 3, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan keluarga 

berencana (Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2014) 
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  Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengambil Asuhan 

Kebidanan Komprehensif pada ibu hamil, persalinan, nifas, bayi baru lahir, 

dan keluarga berencana karena ingin memberikan asuhan yang berkualitas 

agar tidak terjadi resiko pada kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan 

keluarga berencana. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Dari data di atas dapat disimpulkan perumusan masalah pada studi 

kasus ini adalah “Bagaimana penatalaksanaan Asuhan Komprehensif 

Kehamilan, Persalinan, Nifas, BBL, KB pada Ny M umur 23 tahun G2P0A1 di 

BPS Tri Sulasih Desa Karang Rau, Kecamatan Banyumas, Kabupaten 

Banyumas, dengan menggunakan pendekatan metode 7 langkah varney dan 

pendokumentasian SOAPIE. 

C. TUJUAN 

1. Tujuan Umum 

Mahasiswa mampu melaksanakan asuhan kebidana komprehensif 

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

berencana di BPS Ny. Tri Sulasih, Amd. Keb dengan menggunakan 

kerangka berfikir manajemen7 langkah varney dan pendokumentasian 

SOAPIE. 

a. Tujuan Khusus 

1) Mahasiswa mampu melakukan pengkajian data secara lengkap 

yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru 

lahir, dan keluarga berencana. 
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2) Mahasiswa mampu melakukan interpretasi data untuk 

mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan kehamilan, 

persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana. 

3) Mahasiswa mampu mengidentifikasi diagnosa/masalah potensial 

pada ibu hamil, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan keluarga 

berencana. 

4) Mahasiswa mampu menentukan kebutuhan tindakan segera pada 

kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan keluarga 

berencana 

5) Mahasiswa mampu menentukan rencana asuhan secara 

menyeluruh dan rasional pada kehamilan, persalinan, nifas, bayi 

baru lahir dan keluarga berencana 

6) Mahasiswa mampu melakukan tindakan sesuai keputusan klinik 

yang telah ditentukan pada kehamilan, persalinan, nifas, bayi 

baru lahir dan keluarga berencana. 

7) Mahasiswa mampu melakukan evaluasi dari asuhan kebidanan 

yang telah diberikan pada kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru 

lahir dan keluarga berencana. 

8) Mahasiswa mampu melakukan pendokumentasian dengan 

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

keluarga berncana. 
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D. RUANG LINGKUP 

1. Sasaran 

Sasaran pada kasus ini adalah Ny. M umur 23 tahun G2 P0 A1 hamil 11 

minggu 4 hari pada kehamilan, bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan 

keluarga berencana 

2. Tempat 

Asuhan Kebidanan pengambilan pasien di BPM Ny. Tri Sulasih Amd, Keb 

Desa Karang Rau Kabupaten Banyumas. Dilakukan dari kehamilan yang 

bertempat di rumah Ny. M, bersalin yang bertempat di BPM Tri Sulasih 

Amd.Keb, nifas yang bertempat di rumah Ny M, bayi baru lahi yang 

bertempat di rumah Ny M, dan keluarga berencana yang bertempat di 

BPM Tri Sulasih Amd.Keb. 

3. Waktu 

Penyusunan Karya Tulis Ilmiah dilakukan mulai dari pembuatan proposal 

yang dimulai dari bulan November 2015 sampai Febuari 2016. Kemudian 

berlanjut ke bagian Karya Tulis Ilmiah sampai bulan Juli 2016. 

E. MANFAAT 

Karya Tulis Ilmiah dengan judul “Asuhan Kebidanan Komprehensif 

Kehamilan dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK), Persalinan dengan 

Retensio Plasenta,Bayi Baru Lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah 

(BBLR), Nifas Fisiologis dan Keluarga Berencana (Depo Progestin) pada Ny. 

M G2P0A1 umur 23 tahun dengan Suspect Hamil 11 Minggu 4 Hari di 

Banyumas, harapanya dapat memberikan manfaat sebagai berikut  
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1. Manfaat Praktisi 

a. Bagi Bidan 

Diharapkan dapat menjaga mutu dan kualitas pelayanan tenaga 

kesehatan di BPS Ny. Tri Sulasih Amd, Keb khususnya dalam 

memberikan asuhan pelayanan pada ibu bersalin, pada umumnya 

dapat mengurangi angka kesakitan dan kematian beserta komplikasi 

terhadap ibu dan bayi serta meningkatkan peran tenaga kesehatan 

dalam mendeteksi, mengkaji asuhan kebidanan komprehensif pada 

kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana. 

b. Bagi Mahasiswa 

Dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang 

telah didapat khususnya pada asuhan komprehensif pada kehamilan, 

persalinan, nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana. 

c. Bagi Pasien 

Diharapkan pada pasien dengan adanya asuhan yang komprehensif 

akan lebih sadar tentang kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir 

dan keluarga berencana sehingga pasien dapat menerima dan 

menjalankan dengan baik. 

2. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat menmbah kepustakaan sehingga dapat 

dijadikan referensi untuk bahan acuan dan bacaan para mahasiswa dan 

tenaga kesehatan agar lebih terampil dan dapat dijadikan proses 

pembelajaran dalam menyikapi dan menerapkan ilmu pengetahuan 

yang diperoleh selama pembelajaran serta dapat menambah wawasan 
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terutama yang terkait dengan asuhan kebidanan komprehensif pada 

kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana. 

F. METODE PENGUMPULAN DATA 

1. Metode Penulisan 

Penulis dalam pembuatan Proposal Karya Tulis Ilmiah ini 

menggunakan metode deskriptif yaitu bagaimana gambaran kehamilan, 

persalinan, bayi baru lahir, nifas, dan keluarga berencana dalam bentuk 

studi kasus. 

2. Tehnik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

1) Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan 

mewawancarai langsung responden yang diteliti, metode ini 

memberikan hasil secara langsung (Hidayat, 2007; h.100). 

2) Pemeriksaan 

Menurut Varney, 2007, h. 526 menyatakan pemeriksaan 

fisik dalam bentuk penapisan lengkap dilakukan untuk 

memastikan apakah wanita tersebut mengalami kelainan medis 

atau penyakit tertentu. 

a) Inspeksi 

Pemeriksaan seluruh tubuh secara baik dan legeartist 

meliputi : tekanan darah, nadi, suhu, pernafasan, jantung, 

paru-paru, dan sebagainya (Mochtar,2011; h.39). 
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b) Palpasi 

Menurut Varney, 2007, h 1057 mengatakan palpasi sering 

digunakan untuk melakukan perasat Leopold untuk 

menentukan letak, presentasi, posisi, variasi dan 

engagement janin 

c) Perkusi 

Pemeriksaan yang tidak banyak perlu artinya, kecuali ada 

suatu indikasi (Mochtar, 2012, h.39). 

d) Auskultasi 

Pemeriksaan menggunakan stetoskop monoaural (stetoskop 

obstetrik) untuk mendengarkan denyut jantung janin 

(Mochtar, 2012; h.41). 

e) Pemeriksaan Penunjang 

Menurut Varney, 2007, h.528-529 mengatakan tes 

laboratorium dan penelitian yang mendukung selama 

pemeriksaan awal antepartum bervariasi, tergantung pada 

kebijakan lingkungan klinik tertentu. Beberapa tes penelitian 

juga bervariasi sesuai umur kehamilan. Pemeriksaannya 

meliputi protein urin, Hb, GDS, golongan darah. 

3) Observasi 

Cara pengumpulan data dengan mengadakan 

pengamatan secara langsung kepada responden peneliti untuk 

mencarai perubahan atau hal-hal yang diteliti (Hidayat, 2007; 

h.99). 
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 b. Data Sekunder 

Pengumpulan data dengan cara mengambil data yang berasal 

dari dokumentasi asli. Dokumentasi asli tersebut berupa gambar, 

tabel atau daftar pustaka, dan film dokumenter (Hidayat, 2007; 

h.100). 

G. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

ruang lingkup, manfaat, metode pengumpulan data, dan 

sistematika penulisan. 

  BAB II         A. Tinjauan Medis 

Berisi tentang asuhan kebidanan komprehensif yaitu 

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

beencana. 

                                B. TINJAUAN ASUHAN KEBIDANAN 

Memuat tentang menejement kebidanan dengan 

menggunakan kerangka berfikir varney yang terdiri dari 7 

langkah. 

C. ASPEK HUKUM 

Berisi tentang landasan hukum baik undang-undang 

maupun kepmenkes dan standar pelayanan kebidanan 

yang mengatur tugas pokok dan kompetensi bidan serta 

wewenang bidan sesuai dengan kasus yang diambil. 
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BAB III          TINJAUAN KASUS  

Memuat dokumentasi asuhan kebidanan yang telah 

dilaksanakan menejemen kebidanan disampaikan dengan 

runtutan yang sesuai dengan tinjauan teori yaitu mulai dari 

pengkajian hingga evaluasi. 

BAB IV          PEMBAHASAN 

Berisi perbandingan antara teori dengan kenyataan pada 

kasus yang disajikan sesuai dengan langkah-langkah 

menejemen kebidanan (pengkajian, diagnosa/masalah, 

termasuk diagnosa potensial, tindakan dan evaluasi). 

BAB V            A. Kesimpulan 

Merupakan sintesa dari hasil pembahasan yang dapat 

menjawat permasalahan dan tujuan penyusunan KTI. 

                       B. Saran 

Berupa masukan berdasarkan hasil pembahasan. Saran 

hendaknya bersifat operasional/dapat dilaksanakan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

GAMBAR 
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