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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I. Latar Belakang 

Sekitar seratus enam puluh juta perempuan di Dunia mengalami kehamilan. 

Sebagian besar kehamilannya berlangsung dengan aman. Sekitar 15% 

menderita komplikasi berat, dengan sepertiganya merupakan komplikasi yang 

mengancam jiwa Ibu. Komplikasi ini mengakibatkan kematian lebih dari 

setengah juta ibu setiap tahun. Dari jumlah ini di perkirakan 90% terjadi di Asia 

dan Afrika subsahara, 10% di negara berkembang lainya, dan kurang 1% di 

negara-negara maju. (Prawirohardjo, 2010; h.54). 

Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) merupakan 

permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius, karena jumlah AKI dan 

AKB di Indonesia cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil Survey 

Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2012, AKI sebesar 

208/100.000 kelahiran hidup dan AKB sebesar 32/1000 kelahiran hidup (Depkes 

RI, 2012).  

 Berdasarkan data dari Profil Kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2014, 

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. Sedangkan target dari AKI di Provinsi Jawa 

Tengah adalah 60 per 100.000 kelahiran hidup. Melihat kondisi tersebut dapat di 

katakan bahwa program Kesehatan Ibu belum berjalan optimal. 
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Angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Banyumas pada tahun 2014 

sebesar 9,04 per 1000 kelahiran hidup, kondisi tersebut mengalami penurunan 

di banding tahun 2013 sebesar 12,34 per 1000 kelahiran hidup. AKB tahun 2014 

jika dibandingkan dengan target Millineium Development Goals (MDGs) tahun 

2015 sebesar 17/1000 kelahiran hidup. Maka AKB di Kabupaten Banyumas 

dapat dikatakan cukup baik (Profil Kesehatan Banyumas, 2014). 

Menurut Fibriana (2007) Kematian maternal sebagian besar disebabkan oleh 

perdarahan (34,6%), disusul penyakit yang memperburuk kondisi ibu (26,9%), 

preeklampsia / eklamsia (23,1%) dan infeksi nifas (7,7%). Kematian maternal 

sebagian besar terjadi pada saat persalinan, dimana 32 kasus (61,5%) meningal 

saat bersalin, disusul kematian saat masa nifas : 14 kasus (26,9%) dan 

kematian saat hamil : 6 kasus (11,5%). Sebagian besar kasus meninggal di 

Rumah Sakit (73,1%), sedangkan 13,5% meninggal di rumah, 7,7% meninggal 

di Puskesmas, dan 5,7% meninggal di perjalanan. 

Upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian neonatal 

melalui program EMAS (Expanding Maternal and Neonatal Survival) dilakukan 

dengan cara : (1) Meningkatkan kualitas pelayanan emergensi obstetri dan bayi 

baru lahir minimal di 150 rumah sakit (PONEK) dan 300 puskesmas/balkesmas 

PONED). (2) Memperkuat sistem rujukan yang efisien dan efektif antar 

puskesmas dan rumah sakit. (Profil Kesehatan Indonesia, 2014). 

 Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

kesehatan bayi baru lahir melalui Askes/BPJS. Hal tersebut dapat dilihat dari 

salah satu program BPJS yaitu bayi dapat didaftarkan menjadi anggota 

Askes/BPJS sejak berada dalam kandungan. Dengan program ini, diharapkan 
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dapat meningkatkan kualitas kesehatan bayi sejak berada didalam kandungan. 

(Peraturan BPJS Nomor 1/2015 Pasal 8). 

Pemerintah kabupaten Banyumas juga ikut mendukung program 

peningkatan kualitas pelayanan ibu hamil dengan meluncurkan program SMS 

bunda. Program SMS bunda merupakan layanan informasi gratis kepada ibu 

yang tengah hamil, baru saja melahirkan maupun mereka yang jarang 

bersentuhan langsung dengan sistem kesehatan yang berisikan pengetahuan 

tentang praktek perawatan kesehatan, tanda bahaya pada ibu dan bayi yang 

baru lahir juga perawatan dasar bayi baru lahir.(Pemerintah Kabupaten 

Banyumas). 

Program KB (Keluarga Berencana) adalah suatu upaya untuk menekan laju 

pertumbuhan penduduk serta upaya dalam meningkatkan kualitas penduduk 

dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Kontribusi program KB secara 

Nasional dapat dilihat dalam pelaksanaan Program Making Pregnancy Safer 

(MPS) Di Indonesia 2001-2010 adalah bahwa setiap kehamilan harus 

merupakan kehamilan yang di inginkan (BKKBN, 2012). Dengan demikian, 

diharapkan Program KB dapat membantu menurunkan risiko kehamilan. 

Sukmawati, Purnami dan Nugroho (2012) mengatakan bahwa akses 

terhadap pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi proses terjadinya kematian ibu. Kematian ibu salah satunya 

disebabkan keterlambatan dalam merujuk ibu kerumah sakit. Sistem rujukan 

yang kurang tepat dapat mempengaruhi persalinan ibu. Safe Motherhood 

merupakan upaya untuk mencegah atau menurunkan kematian, salah satu 

strateginya adalah dengan meningkatkan akses dan cakupan pelayanan ibu 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Ria Efana, Kebidanan DIII UMP, 2016



4 
 

 

yang berkualitas dengan tersedianya fasilitas rujukan bagi komplikasi dan 

persalinan. 

Berdasarkan penelitian Sukamti dan Riono (2015) menyatakan bahwa 

Pelayanan kesehatan neonatal khususnya kunjungan neonatal (KN) dan 

pemberian injeksi vitamin K pada bayi baru lahir berpengaruh terhadap 

kematian neonatal di Indonesia. Kunjungan neonatal yang tidak sesuai standar 

atau perilaku tidak melakukan kunjungan neonatal serta tidak mendapatkan 

pelayanan pemberian injeksi vitamin K akan meningkatkan risiko kematian 

neonatal. 

Peran serta seorang bidan dalam menurunkan angka kematian pada ibu dan 

bayi adalah dengan memberikan asuhan kebidanan yang komprehensif 

mencakup empat kegiatan pemeriksaan yang berkesinambungan diantaranya 

asuhan pada kehamilan, persalinan, masa nifas,dan bayi baru lahir serta KB 

(Manuaba, 2010; h.24). 

Asuhan yang diberikan oleh seorang bidan merupakan tindakan preventif, 

untuk melakukan pendektesian secara dini keadaan abnormal pada ibu dan 

anak serta mengupayakan untuk memberikan pertolongan pertama pada 

kegawatdaruratan. 

 Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

kesehatan meliputi fasilitas yang memadai, jarak tempuh dengan tempat 

rujukan, dan peran tenaga kesehatan khususnya Bidan sangat penting dalam 

mengurangi angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Pelayanan 

kesehatan yang baik, kemudian ditunjang dengan tenaga Bidan yang 

profesional maka diharapkan akan menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan 
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Angka Kematian Bayi (AKB).  Tenaga kesehatan Bidan memiliki peran dalam 

memberikan pelayanan asuhan kebidanan secara komprehensif, yaitu suatu 

pemeriksaan yang dilakukan secara lengkap meliputi Asuhan Kebidanan 

Kehamilan, Asuhan Kebidanan Persalinan, Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir, 

Asuhan Kebidanan masa Nifas dan Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana. 

Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menyusun karya tulis 

ilmiah dengan Judul “Asuhan Kebidanan Komprehensif Pada Kehamilan, 

Persalinan, Bayi Baru Lahir, Nifas Dan KB Pada Ny. D BPM Triswati Desa 

Notog Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas”. 

II. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang 

menjadi rumusan masalah yaitu Apakah Asuhan Kebidanan Komprehensif 

Kehamilan, Persalinan, bayi baru lahir, nifas dan KB pada Ny D umur 35 tahun 

G2P1A0 di BPM Triswati Desa Notog kecamatan Patikraja Kabupaten 

Banyumas? 

Tujuan Penyusunan KTI 

A. Tujuan Umum 

Untuk melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif meliputi masa 

kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas  dan masa antara Keluarga 

Berencana (KB) dengan manajemen kebidanan 7 langkah varney. 

B. Tujuan Khusus 

1. Dapat melakukan asuhan kebidanan komprehensif di mulai dari 

pengkajian, interpretasi data, diagnosa/masalah potensial, kebutuhan 

tindakan segera, rencana asuhan kebidanan, 
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implementasi/pelaksanaan dan evaluasi  pada ibu selama masa 

kehamilan trimester I,II dan III 

2. Dapat melakukan asuhan kebidanan komperehensif di mulai dari 

pengkajian, interpretasi data, diagnosa/masalah potensial, kebutuhan 

tindakan segera, rencana asuhan kebidanan, 

implementasi/pelaksanaan dan evaluasi pada ibu selama masa 

persalinan 

3. Dapat melakukan asuhan kebidanan komprehensif di mulai dari 

pengkajian, interpretasi data, diagnosa/masalah potensial, kebutuhan 

tindakan segera, rencana asuhan kebidanan, 

implementasi/pelaksanaan dan evaluasi pada bayi baru lahir 

4. Dapat melakukan asuhan kebidanan komprehensif di mulai dari 

pengkajian, interpretasi data, diagnosa/masalah potensial, kebutuhan 

tindakan segera, rencana asuhan kebidanan, 

implementasi/pelaksanaan dan evaluasi pada ibu nifas 

5. Dapat melakukan asuhan kebidanan komprehensif di mulai dari 

pengkajian, interpretasi data, diagnosa/masalah potensial, kebutuhan 

tindakan segera, rencana asuhan kebidanan, 

implementasi/pelaksanaan dan evaluasi pada KB. 

6. Dapat menganalisa kesenjangan antara teori dan kasus nyata di 

lapangan. 

7. Dapat melakukan pendokumentasian hasil asuhan kebidanan secara 

komprehensif dengan metode SOAPIE. 
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III. Ruang Lingkup 

A. Sasaran  

Sasaran dalam pengambilan kasus direncanakan pada kehamilan awal 

trimester II, bersalin, bayi baru lahir, nifas dan masa antara KB secara 

fisiologis pada NY D umur 35 tahun G2P1A0 di BPM Triswati Desa Notog, 

Kecamatan Patikraja. 

B. Tempat 

Pengambilan kasus ini dilakukan di BPM Triswati Desa Notog dan 

kunjungan Rumah Ny. D. 

C. Waktu  

1. Proposal di mulai pada bulan Februari 2016 

2. Pengambilan kasus pada bulan September 2015 

3. Penyusunan laporan dmulai pada bulan Mei sampai dengan Juli 

2016. 

IV. Manfaat Penelitian 

A. Bagi Penulis 

Dapat mengetahui, memahami dan menerapkan asuhan kebidanan 

pada ibu meliputi masa kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas dan 

masa antara KB. 

B. Bagi Masyarakat 

Sebagai sumber informasi tentang Asuhan Kebidanan Komprehensif 

yang meliputi masa kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas dan KB. 
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C. Bagi Pasien 

Pasien mendapatkan pelayanan kebidanan yang baik sesuai harapan 

dengan asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan,bayi baru lahir, 

nifas dan KB. 

D. Bagi Dunia Ilmu pendidikan 

Sebagai literatur tambahan bagi pembaca untuk memperdalam 

pengetahuan tentang Asuhan Kebidanan Komprehensif yang meliputi 

masa kehamilan, persalinan,bayi baru lahir, nifas dan KB. 

V. Metode Pengumpulan Data 

Menurut Tresnawati (2013, h. 17). Metode memperoleh data ini di lakukan 

dengan cara pengumpulan data primer dan sekunder. 

A. Data Primer 

1. Anamnesa  

Melakukan pengkajian dalam rangka mendapatkan data pasien 

dengan cara mengajukan pertanyaan – pertanyaan, baik secara 

langsung pada pasien maupun kepada keluarga pasien. Pemeriksaan 

Fisik Menurut Mochtar (2012) pemeriksaan fisik dapat di lakukan 

sebagai berikut : 

a. Inspeksi  

Pemeriksaan dengan melihat bagian tubuh yang diperiksa 

melalui pengamatan. 
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b. Palpasi  

Pemeriksaan dengan mengunakan indera peraba, yaitu kedua 

tangan. Kedua tangan melakukan perabaan pada daerah yang 

diperiksa. 

c. Perkusi  

Pemeriksaan dengan mengetuk bagian tubuh yang diperiksa. 

d. Auskultasi  

Pemeriksaan dengan cara mendengarkan suara dari tubuh 

yang di periksa. 

2. Observasi  

Pengumpulan data dengan cara melihat, mendengar dan 

mencatat apa saja yang berhubungan dengan studi kasus yang sedang 

dikerjakan. 

B. Data Sekunder  

1. Dokumentasi  

Penulis menggunakan rekam medis yang berhubungan dengan 

pasien, contohnya status pasien 

2. Studi Pustaka 

Penulis menggunakan buku dan referensi – referensi yang 

berhubungan dengan kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas 

dan KB. 
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3. Metode Elektronik 

Penulis menggunakan media elektronik untuk mencari journal – 

journal yang berhubungan dengan kehamilan, persalinan, bayi baru 

lahir, nifas dan KB. 

VI. Sistematika Penulisan 

Dilihat dari garis sistematika penulisan terdiri dari lima BAB, dimana masing 

– masing BAB akan diuraikan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisikan tentang latar belakang, tujuan penyusunan KTI, pembatasan 

kasus, Metode pengumpulan data dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan tentang tinjauan Medis, tinjauan asuhan kebidanan, dan 

aspek hukum. 

BAB III : TINJAUAN KASUS 

Berisikan tentang membahas dan mengkaji data-data yang telah 

diperoleh dari hasil pengkajian terhadap ibu hamil, ibu bersalin, bayi 

baru lahir, nifas, dan perencanaan KB dengan menggunakan 7 langkah 

varney. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Berisikan tentang perbandingan antara teori dengan kenyataan pada 

kasus yang di sajikan sesuai dengan langkah-langkah manajemen 

kebidanan (pengkajian, diagnosa/masalah termasuk diagnosa potensial, 

tindakan dan evaluasi). 
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BAB V : PENUTUP  

Berisikan ringkasan mengenai penulis yang lakukan, serta kesimpulan 

dan saran mengenai hasil dan penulisan yang dapat dijadikan masukan 

untuk laporan kasus yang akan datang. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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