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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2012 di Jawa tengah 

tercatat sebesar 116,34/100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian 

Bayi (AKB) sebesar 10,75%. Angka kematian ibu dan anak masih tinggi 

yang berhubungan pada masa kehamilan 24,74%, persalinan 17,33% 

dan masa nifas 57,93% yang diakibatkan adanya komplikasi meliputi 

perdarahan, pre eklamsia, sepsis, partus macet, BBLR dan prematuritas 

(Dinkes,2012). Sedangkan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2012, 

AKI sebesar 129 dan AKB sebesar 8,11 dari 100.000 perkelahiran hidup  

(Siaitarina.C,dkk,2014; vol.8, no 8). Itu terbukti dari beberapa survei pada 

tahun 2012 yang menunjukan meningkatnya AKI, dari data demografi 

kesehatan Indonesia (SDKI) angka kematian ibu pada tahun 2007 

sebanyak 228/100.000 kelahiran hidup, di tahun 2012 mengalami 

kenaikan menjadi 359/100.000 kelahiran hidup (Helmizar,2014). 

Bidan memiliki kewenangan dalam memberikan asuhan pada ibu 

hamil, dalam pemberian asuhan secara komprehensif yang tercantum 

dalam kepmenkes 1464/MENKES/PER/X/2010 pada pasal 9 dan pasal 

10 serta tercantum dalam standar pelayanan dan standar kompetensi 

bidan.  

Masa kehamilan perlu adanya pemantauan yang komprehensif 

sehingga mencegah adanya kematian maternal. Kematian maternal 

adalah kematian ibu saat hamil atau dalam waktu 42 hari sesudah 

berakhirnya kehamilan, tidak tergantung pada tempat atau usia kehamilan 

(Prawirohardjo, 2010;hal 53). 

Persalinan dan kelahiran merupakan kejadian fisiologis yang 

normal. Kelahiran seorang bayi juga merupakan peristiwa sosial yang ibu 

dan keluarga menantikannya selama 9 bulan. Peranan ibu adalah untuk 

melahirkan bayinya. Peran petugas kesehatan adalah memantau 

kemajuan persalinan untuk mendeteksi dini adanya komplikasi, disamping 

itu bersama keluarga  memberikan bantuan dan dukungan pada ibu 
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bersalin. Persalinanan adalah proses membuka dan menipisnya serviks, 

dan janin turun kedalam jalan lahir (Prawirohardjo,2006; Hal : 101). 

Beberapa saat pertama kehidupan ekstrauteri adalah waktu yang 

paling dinamis dalam seluruh siklus kehidupan. Pada proses persalinan, 

bayi baru lahir mengalami perubahan dari ketergantungan penuh menjadi 

mandiri secara fisiologis sepanjang masa transisi sampai masa yang 

dimulai ketika bayi keluar dari perut ibu hingga bulan pertama kehidupan 

(Varney, 2010; hal: 461). 

Kesehatan bayi dan balita harus di pantau untuk memastikan 

kesehatan mereka selalu dalam kondisi optimal. Pelayanan kesehatan 

bayi termasuk salah satu dari beberapa indikator yang bisa menjadi 

ukuran keberhasilan upaya peningkatan kesehatan bayi dan balita. 

Memberikan pelayanan kesehatn sesuai dengan standar oleh tenaga 

kesehatan yang memiliki kompetisi klinis minimal melakukan kunjungan 4 

kali yaitu pada 29 hari-2 bulan, 3-5 bulan, 6-8 bulan dan 9-12 bulan 

sesuai standar disuatu wilayah kerja. Pelayanan ini terdiri dari 

penimbangan berat badan, pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-

3, Polio 1-4 dan campak), Stimulasi Deteksi Intervensi Dini (SDIDTK) 

bayi, pemberian vitamin A, dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi 

serta penyuluhan ASI eksklusif (Dinkes,2012). 

Masa nifas masih berpotensi mengalami komplikasi sehingga 

perlu perhatian dari tenaga kesehatan. Kematian ibu masih dapat terjadi 

pada masa nifas karena perdarahan atau sepsis, serta kematian bayi 

baru lahir. Kematian ibu pasca persalinan sebagian besar disebabkan 

terjadinya komplikasi dan infeksi masa nifas sehingga perlu dilakukan 

pemantauan secara fokus oleh tenaga kesehatan atau bidan 

(Prawirohardjo,2009;hal:65). 

Bidan juga berwenang dalam memberikan pelayanan keluarga 

berencana, yang memastikan bahwa setiap orang atau pasangan 

mempunyai akses informasi dan pelayanan KB agar dapat merencanakan 

waktu yang tepat untuk kehamilan, jarak kehamilan dan jumlah anak. 

Dengan demikian diharapkan alat kontrasepsi dapat berperan penting 

terhadap kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang termasuk 

dalam kategori “4 terlalu” yaitu terlalu muda atau tua untuk kehamilan, 
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terlalu dekat jarak kehamilan, dan terlalu banyak anak 

(Prawirohardjo,2006;hal 5).  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

mengambil studi kasus dengan judul “Asuhan kebidanan komprehensif 

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

Ny.H umur 25 tahun G1 P0 A0 di puskesmas Somagede Kabupaten 

Banyumas”. Penulis berharap dengan penyusunan karya tulis ilmiah ini 

mampu memberikan asuhan kebidanana secara komprehensif mulai dari 

kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, masa antara. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk menyusun 

karya tulis ilmiah dengan judul  “Bagaimana asuhan kebidanan 

komprehensif pada ibu hamil, bersalin, Nifas, Bayi Baru Lahir dan Masa 

antara pada Ny.H umur 26 tahun G1 P0 A0 umur kehamilan 37 minggu 5 

hari di Puskesmas Somagede kabupaten Banyumas?” 

 

C. Tujuan Penyusunan KTI 

1. Tujuan Umum 

Mampu melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif mulai dari 

Kehamilan, Persalinan, Nifas, Bayi Baru Lahir, dan masa antara 

dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan Varney 

pada Ny.H umur 26 tahun G1 P0 A0 umur kehamilan 37 minggu 5 

hari. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mampu melaksanakan pengkajian  pada kehamilan, persalinan, 

nifas, bayi baru lahir dan masa antara pada Ny.H umur 26 tahun 

G1 P0 A0. 

b. Mampu merumuskan atau mendiagnosa dan masalah pada 

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

pada Ny.H umur 26 tahun G1 P0 A0 umur kehamilan 37 minggu 5 

hari. 

c. Mampu mengidentifikasi masalah atau diagnose potensial 

berdasarkan interpretasi data pada kehamilan, persalinan, nifas, 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Ristiani, Kebidanan DIII UMP, 2015



  

4 
 

bayi baru lahir, dan masa antara pada Ny.H umur 26 tahun G1 P0 

A0 umur kehamilan 37 minggu 5 hari. 

d. Mampu mengidentifikasi  kebutuhan segera atau kolaborasi 

dengan petugas kesehatan yang lain untuk penanganan pada 

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

pada Ny.H umur 26 tahun G1 P0 A0 37 minggu 5 hari. 

e. Mampu merencanakan asuhan komperhensif yang akan diberikan 

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

antara pada Ny.H umur 26 tahun G1 P0 A0 37 minggu 5 hari. 

f. Mampu melaksanakan asuhan komperhensif pada kehamilan, 

persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan masa antara pada Ny.H 

umur 26 tahun G1 P0 A0 37 minggu 5 hari. 

g. Mampu melakukan evaluasi asuhan kebidanan yang telah 

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

masa antara pada Ny.H umur 26 tahun G1 P0 A0 umur kehamilan 

37 minggu 5 hari. 

h. Mampu melakukan dokumentasi dengan tujuh langkah varney dan 

SOAP pada Ny.H umur 26 tahun G1 P0 A0 umur kehamilan 37 

minggu 5 hari. 

 

D. Ruang Lingkup 

1. Sasaran 

Subyek yang digunakan adalah Ny. H umur 26 tahun G1 P0 A0 umur 

kehamilan 37 minggu 5 hari, bersalinan, nifas, bayi baru lahir, dan 

masa antara. 

2. Tempat  

Lokasi dalam pengambilan kasus Ny.H di Puskesmas Somagede 

Kabupaten Banyumas. 

 

3. Waktu  

a. Penyusunan proposal dilakukan bulan Februari 2015 

b. Penyusunan kasus dilakukan pada bulan Maret sampai Mei 2015 

c. Menyelesaikan laporan sampai bulan Mei 2015 
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E. Manfaat 

1. Manfaat teoritis  

Diharapkan dapat meningkatkan keterampilan, menambah 

pengalaman dan wawasan dalam memberikan asuhan kebidanan 

komprehensif, serta dapat di jadikan refrensi untuk penyusunan Kartya 

Tulis Ilmiah selanjutnya. 

2. Manfaat praktisi  

1) Bagi bidan  

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

dalam memberikan asuhan pelayanan kebidanan komprehensif 

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

supaya dapat mengurangi angka kesakitan dan kematian maternal 

dan neonatal dengan memberikan asuhan kebidanan sesuai 

dengan standar pelayanan. 

2) Bagi mahasiswa 

Memperluas dan menambah pengetahuan serta wawasan bagi 

mahasiswa khususnya tentang asuhan komprehensif pada 

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

3) Bagi institusi pelayanan kesehatan 

Dapat meningkatkan kualitas pelayanan asuhan kebidanan 

komprehensif pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan 

KB. 

 

F. Metode pengumpulan data 

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini penulis menggunakan metode 

pengumpulan data dengan cara data primer dan sekunder. 

 

1. Data primer 

a. Wawancara 

Wawancara adalah suatu metode dengan bercakap-cakapan dan 

bertatap muka (face to face) dengan orang tersebut ataupun pihak 

keluarga yang bersangkutan dengan masalah tersebut untuk 

mendapatkan keterangan dalam pengumpulan data 

(Notoatmodjo,2005; hal :102). 
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b. Observasi 

Dengan memantau pasien secara langsung dengan 

menggunakan penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman 

dan pengecapan (dr.sayuti,T.dkk;2009:hal 70). 

c. Pemeriksaan fisik 

1) Inspeksi  

Proses pemeriksaan dengan cara mengamati bagian tubuh 

untuk mendeteksi karakteristik normal atau tanda fisik yang 

signifikat (Arif mutaqin; 2011:hal12). 

2) Palpasi  

Palpasi menggunakan dua tangan untuk menyentuh bagian 

tubuh untuk membuat suatu pengukuran sensitive terhadap 

tanda khusus fisik (Arif mutaqin;2011:hal14). 

3) Perkusi  

Perkusi merupakan tekhnik pemeriksaan fisik yang melibatkan 

pengetahuan tubuh dengan ujung-ujung jari guna 

mengevaluasi ukuran, batasan, dan konsistensi organ-organ 

tubuh yang bertujuan menemukan adanya cairan didalam 

rongga tubuh (Arif mutaqin;2011:hal18). 

4) Auskultasi  

Tekhnik pemeriksaan fisik dengan mendengar bunyi yang 

dihasilkan tubuh (Arif mutaqin;2011:hal19). 

 

 

G. Sistematika penulisan  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, rumusan masalah, tujuan penyusunan 

KTI, ruang lingkup, manfaat, metode pengumpulan data dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan medis  

Pada bagian ini berisi tentang tinjauan teori dan medis mulai dari 

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

meliputi definisi, etiologi, tanda dan gejala dan penatalaksanaan. 
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B. Tinjauan teori asuhan kebidanan 

Tinjauan teori asuhan kebidanan menggunakan manajemen 7 

langkah varney, yaitu : pengkajian, interpretasi data, mengidentifikasi 

diagnose potensial, mengantisipasi penanganannya, menentukan 

kebutuhan akan tindakan segera, menyusun rencana asuhan, 

penatalaksanaan asuhan dan evaluasi serta pendokumentasian 

dengan metode SOAP. 

C. Landasan hukum  

BAB III TINJAUAN KASUS 

Menguraikan asuhan kebidanan ibu secara komprehensif pada 

kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, KB pada Ny.H G1 P0 A0, 

mulai dari pengkajian, interpretasi data, diagnosapotensial, identifikasi 

kebutuhan akan tindakan segera atau kolaborasi dan konsultasi, 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta data perkembangan 

menggunakan metode SOAP. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Berisi tentang kesenjangan antara teori dengan hasil praktek terhadap 

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

Masa antara pada Ny.H G1 P0 A0. 

BAB V PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran 
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