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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Menurut WHO, kematian maternal ialah kematian seorang wanita 

waktu hamil atau dalam 42 hari sesudah berakhirnya kehamilan oleh sebab 

apapun, terlepas dari tuanya kehamilan dan tindakan yang dilakukan untuk 

mengakhiri kehamilan.Kematian seorang ibu dalam proses persalinan atau 

oleh akibat lain yang berhubungan dengan kehamilan merupakan suatu 

pengalaman yang menyedihkan bagi keluarga dan anak yang 

ditinggalkannya. Persalinan kadang meninggalkan trauma baik fisik maupun 

mental kepada ibu yang bersangkutan (Saifuddin, dkk. 2010, h.U-4). 

Penyebab langsung kematian ibu terbesar adalah komplikasi obstetrik 

90% yang dikenal dengan Trias Klasik seperti perdarahan, infeksi dan 

preeklamsi, atau komplikasi pada saat kehamilan, kelahiran dan selama nifas 

yang tidak tertangani dengan baik dan tepat waktu (Profil Dinas Kesehatan 

Banyumas. 2014). 

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia pada tahun 2012 berdasarkan 

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), tercatat Angka Kematian 

Ibu (AKI) yang mengalami kenaikan secara signifikan yakni dari 228 menjadi 

359 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan 

target Millenium Development Goals (MDGs) 2015 yaitu 102 per 100.000 

kelahiran hidup, angka kematian ibu di Indonesia tidak baik karena 

mengalami kenaikan yang cukup drastis. Sehingga tahun 2016 Kementrian 
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Kesehatan meluncurkan program SDGs agar dapat menurunkan AKI (Profil 

Kesehatan Indonesia. 2014; h.127). 

Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 

tahun 2012, angka Kematian Neonatus (AKB) pada tahun 2012 sebesar 19 

per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini sama dengan AKB berdasarkan SDKI 

tahun 2007 dan hanya menurun 1 point dibanding SDKI tahun 2002-2003 

yaitu 20 per 1.000 kelahiran hidup. Untuk mencapai target penurunan AKB 

pada MDGs 2015 yaitu sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup maka 

peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi bayi baru lahir (neonatal) 

menjadi prioritas utama. Komitmen global dalam MDGs menetapkan target 

terkait kematian bayi yaitu menurunkan angka kematian bayi hingga dua per 

tiga dalam kurun waktu 1990-2015. 

Angka Kematian Ibu (AKI) di 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 (Profil Kesehatan Provinsi 

Jawa Tengah. 2012;h.13). 

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. Dibandingkan dengan 

target SDKI, angka kematian bayi cukup baik karena tidak melampaui target 

SDKI yaitu 32 per 1000 kelahiran hidup (Profil Kesehatan Provinsi Jawa 

Tengah. 2012, h.9). 

Jumlah Kematian Ibu (AKI) di kabupaten Banyumas tahun 2014 

sebesar 114,73 per 100.000 kelahiran hidup, menurun dibanding tahun 2013 
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sebesar 124,13 per 100.000 kelahiran hidup. Target dari AKI di provinsi jawa 

tengah yaitu 60 per 100.000 kelahiran hidup, maka kabupaten banyumas 

melebihi target. Melihat kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa program 

kesehatan ibu belum berjalan optimal (Profil Dinas Kesehatan Banyumas. 

2014). 

Berbagai strategi operasional program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 

telah dicanangkan di kabupaten Banyumas, antara lain Antenatal Care (ANC) 

terintegrasi, optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) bidan,optimalisasi 

buku KIA dan P4K, optimalisasi K1,K4,Program Perencanaan Persalinandan 

Pencegahan Komplikasi (P4K) dengan stiker dan deteksi resiko tinggi, 

optimalisasi desa siap antar jaga dan Forum Kesehatan Desa (FKD), 

pemantapan puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar 

(PONED) dan Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi 

Komprehensif (PONEK). 

Monitoring Evaluasi (MONEV) paska latih, peningkatan peran bidan 

koordinator, peningkatan lintas program dan lintas sektoral, pembinaan 

terfokus pada puskesmas atau bidan dengan kinerja rendah, persalinan 

dengan dua bidan, pelaksanaan SOP kunjungan nifas, penggalangan donor 

darah dengan Badan Pembinaan Desa (BABINSA), peningkatan 

pemberdayaan masyarakat dengan optimalisasi FKD, peningkatan program 

KB serta reward dan punishmen(Profil Dinas Kesehatan Banyumas. 2014). 

Jumlah kematian bayi (AKB) di kabupaten banyumas tahun 2014 

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

penurunan dibanding tahun 2013 sebesar 12,34 per 1000 kelahiran hidup. 

AKB tahun 2014 jika dibandingkan dengan target jawa tengah tahun 2015 

sebesar 17 per 1000 kelahiran hidup maka AKB dikabupaten banyumas 
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sudah baik karena telah melampui target (Profil Dinas Kesehatan Banyumas. 

2014). 

Jumlah kematian ibu di Puskesmas Sokaraja II, jumlah lahir hidup 637 

jiwa namun tidak ada AKI baik ibu hamil, bersalin, dan ibu nifas. Dan untuk 

AKB, 4 dari kelahiran hidup. Cakupan ibu hamil K1 666 (101,7 %), ibu hamil 

K4 651 (99,4 %), ibu besalin ditolong nakes 627 (100,5 %), ibu nifas yang 

ditolong nakes 626 (100,3 %), dan untuk peserta KB 5.270 (25,1%) dari PUS 

sejumlah 20.984 jiwa (Istanto, 2014). 

Asuhan kebidanan komprehensif merupakan suatu pelayanan 

professional yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada ibu hamil, 

bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan masa antara tanpa perbedaan, hanya saja 

perbedaan antara pelayanan dasar dengan pelayanan komprehensif yaitu 

terletak pada fasilitasnya bukan pada kemampuan tenaga kesehatan 

(Sarwono, 2010; h.63). 

Ketertarikan penulis mengambil kasus tersebut karena ingin 

memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif pada ibu hamil, 

bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan masa antara terutama pada Ny. M G2P0A1 

umur 26 tahun agar tidak terjadi abortus untuk kedua kalinya. Peran bidan 

dalam hal ini sangat dibutuhkan agar dapat memberikan pelayanan 

kebidanan kepada kliennya untuk mengurangi angka kematian maternal yang 

terjadi di wilayah banyumas yaitu dengan cara melakukan asuhan kebidanan 

komprehensif tersebut. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana Asuhan Kebidanan Komprehensif Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, Bayi 

baru lahir, dan Masa Antara pada Ny. M umur 26 tahun G2P0A1 di desa 
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Banjarsari Kidul Rt 5 Rw 1 Kecamatan Sokaraja di Wilayah Kabupaten 

Banyumas? 

 

C. TUJUAN 

1. Tujuan Umum 

Penulis mampu memberikan asuhan kebidanan komprehensif ibu hamil, 

bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan masa antara secara komprehensif 

dengan menggunakan manajemen kebidanan 7 langkah Varney dan 

SOAPIE. 

2. Tujuan khusus 

1) Mampu melakukan pengkajian identitas secara lengkap dan teliti pada 

ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan masa antara pada Ny. M 

G2P0A1 umur 26 tahun. 

2) Mampu menentukan interpretasi data secara lengkap dan teliti pada 

ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan masa antara pada Ny. M 

G2P0A1 umur 26 tahun. 

3) Mampu menentukan diagnosa potensial pada ibu hamil, bersalin, 

nifas, bayi baru lahir, dan masa antara pada Ny. M G2P0A1 umur 26 

tahun. 

4) Mampu melakukan identifikasi akan tindakan segera atau kolaborasi 

dan konsultasi yang akan dilakukan pada ibu hamil, bersalin, nifas, 

bayi baru lahir, dan masa antara pada Ny. M G2P0A1 umur 26 tahun. 

5) Mampu menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan dalam 

memberikan kebutuhan tindakan pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi 

baru lahir, dan masa antara pada Ny. M G2P0A1 umur 26 tahun. 
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6) Mampu melakukan rencana tindakan yang telah disusun terhadap 

tindakan kebidanan dengan teliti pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi 

baru lahir, dan masa antara pada Ny. M G2P0A1 umur 26 tahun. 

7) Mampu melakukan evaluasi terhadap tindakan yang telah disusun 

terhadap tindakan kebidanan dengan teliti pada ibu hamil, 

bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan masa antara pada Ny. M 

G2P0A1 umur 26 tahun. 

D. RUANG LINGKUP 

1. Sasaran 

Pada ibu hamil trimester I sampai masa antara (KB) Ny. MG2P0A1. 

2. Tempat 

Pengambilan kasus ini dilaksanakan di Puskesmas II Sokaraja dan di 

rumah Ny M Sokaraja, Banyumas. 

3. Waktu 

Pengambilan kasus dimulai bulan Oktober 2015 dan penyusunan karya 

tulis ilmiah ini dimulai dari bulan Oktober 2015 sampai Juli 2016. 

E. MANFAAT 

1. Teoritis 

Mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang didapat 

selama di bangku kuliah serta dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan secara asuhan komprehensif dari hamil, bersalin, nifas, 

masa antara, bayi baru lahir dan neonatal. 
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2. Praktis 

a. Bagi Pelayanan Kesehatan 

Sebagai bahan koreksi untuk meningkatkan mutu pelayanan 

kesehatan kebidanan yang diberikan sesuai standar profesi serta 

dapat memberikan kepuasan bagi pasien dengan menjaga 

penampilan, komunikasi, serta suasana yang nyaman bagi pasien. 

b. Bagi institusi 

Dapat mengevaluasi sejauh mana mahasiswa menguasai asuhan 

kebidanan pada klien. 

c. Bagi penulis 

Diharapkan dari hasil asuhan kebidanan dapat memperluas dan 

menambah pengetahuan dan pengalaman serta wawasan bagi 

mahasiswa tentang asuhan komprehensif dari hamil, bersalin, nifas, 

bayi baru lahir normal, dan masa antara. 

d. Bagi pasien 

Dapat dijadikan sebagai pembelajaran tentang asuhan komprehensif 

pada kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, sampai masa 

antara. 

F. PENGUMPULAN DATA 

1. Pengumpulan Data Primer 

a. Wawancara 

Wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab 

dan bertatap muka untuk memperoleh suatu data atau keterangan. 
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b. Observasi atau pengamatan 

Teknik pengumpulan data ini dengan ada rangsangan indra, 

menggunakan mendengar, mencatat dan mengamati perilaku 

manusia, proses kerja, gejala-gejala yang ada di sekitar dan bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar. 

c. Pemeriksaan fisik 

Menurut Medikal book, (2011; h.119) 

1) Inspeksi 

Inspeksi adalah suatu tindakan pemeriksa dengan menggunakan 

indera penglihatannya untuk mendeteksi karakteristik normal atau 

tanda tertentu dari bagian tubuh atau fungsi tubuh pasien. 

Inspeksi digunakan untuk mendeteksi bentuk, warna, posisi, 

ukuran, tumor, dan lainnya dari tubuh pasien. 

2) Palpasi 

Palpasi adalah suatu tindakan pemeriksaan yang dilakukan 

dengan perabaan dan penekanan bagian tubuh dengan 

menggunakan jari atau tangan. Palpasi dapat digunakan untuk 

mendeteksi suhu tubuh, adanya getaran, pergerakan, bentuk, 

konsistensi dan ukuran. 

3) Perkusi 

Perkusi adalah suatu tindakan pemeriksaan dengan 

mendengarkan bunyi getaran atau gelombang suara yang 

dihantarkan kepermukaan tubuh dari bagian tubuh yang diperiksa. 
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4) Auskultasi 

Auskultasi adalah suatu tindakan pemeriksaan dengan 

mendengarkan bunyi yang terbentuk di dalam organ tubuh. 

5) Pemeriksaan penunjang (ultrasonografi) 

Merupakan gambaran real time pada layar ultrasonik yang 

dihasilkan oleh gelombang suara yang dipantulkan kembali dari 

organ, cairan dan jaringan yang berhadapan dengan janin di 

dalam uterus sehingga dapat mengetahui usia gestasi, 

perkembangan janin, dan deteksi abnormalitas pada janin dan 

plasenta (Williams, 2012). 

2. Pengumpulan Data Sekunder 

a. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

mengambil data yang berasal dari dokumentasi asli. Dokumentasi asli 

tersebut dapat berupa gambar, tabel atau daftar periksa dan film 

documenter (Aziz AH, 2014, h. 90) 

3. Pengumpulan Data Dasar 

a. Studi pustaka 

Penulis menggunakan buku yang berhubungan dengan kehamilan, 

persalinan, nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana. 

b. Media elektronika 

Dengan membuka situs/website yang ada kaitannya dengan studi 

kasus yang dilakukan. 

G. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I Pendahuluan 
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Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penulisan, ruang lingkup, manfaat penulisan, metode memperoleh 

data, dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Teori 

1. Tinjauan medis 

Berisi tentang asuhan kebidanan komprehensif pada 

kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan keluarga 

berencana yang meliputi pengertian, etiologi, faktor 

predisporsisi, fisiologi, tanda dan gejala, pemeriksaan 

penunjang dan penatalaksanaan medis. 

2. Tinjauan asuhan kebidanan 

Berisi tentang manajemen kebidanan dengan menggunakan 

kerangka berfikir Varney yang terdiri dari 7 langkah yaitu: 

pengkajian, interpretasi data (diagnosa dan masalah), diagnosa 

potensial, tindakan antisipasi segera untuk mencegahnya, 

penyusunan rencana tindakan, penatalaksanaan dan evaluasi. 

3. Aspek hukum 

Berisi tentang undang-undang maupun kepmenkes dan 

standar pelayanan kebidanan yang mengatur tugas pokok dan 

kompetensi bidan serta wewenang bidan dalam asuhan 

kebidanan komprehensif pada kehamilan, persalinan, nifas, 

bayi baru lahir dan keluarga berencana. 

BAB III Tinjauan Kasus 

Berisi tentang asuhan kebidanan komprehensif dari hamil, bersalin, 

nifas, bayi baru lahir dan masa antara secara sistematis dengan 
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metode manajemen Varney. 

BAB IV Pembahasan 

Berisi tentang menjelaskan tentang masalah atau kesenjangan 

antara teori dan kasus yang penulis temukan dilapangan tentang 

asuhan komprehensif dari hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir 

normal dan masa antara. 

BAB V Penutup 

Berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan 

jawaban dari tujuan dan merupakan inti dari pembahasan asuhan 

komprehensif dari hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan masa 

antara. Sedangkan saran merupakan alternatif pemecahan 

masalah dan tanggapan dari kesimpulan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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