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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut definisi WHO (World Health Organization) "Kematian maternal 

adalah 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 ". Sebab-sebab ini dapat 

dibagi menjadi 2 golongan, yakni yang langsung disebabkan oleh komplikasi-

komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas, dan sebab-sebab lain seperti 

penyakit jantung, kanker, dan sebagainya (associated causes). Angka kematian 

maternal (Maternal Mortality Rate) ialah jumlah kematian maternal 

diperhitungkan terhadap 1000 atau 10.000 kelahiran hidup, kini di beberapa 

negara malahan terhadap 100.000 kelahiran hidup (Sarwono, 2009; h. 7). 

Angka Kematian Ibu (AKI) Indonesia masih cukup penting, pada tahun 2012 

mencapai 228 kasus per 100.00 kelahiran hidup, yang mana masih dibawah 

pencapaian target tahun 2014 yaitu 118 kasus per 100.00 kelahiran hidup 

(Pratitis dkk, 2013; h. 33).Di Jawa Tengah, pada tahun 2012 Angka Kematian 

Ibu (AKI) adalah sekitar 116,34 per 100.000 kelahiran hidup. Sekitar 57,93% 

kematian maternal terjadi pada waktu nifas, sekitar 24,74% pada waktu hamil 

dan sekitar 17,33% pada waktu persalinan. Berdasarkan kelompok umur, 

kematian maternal terbanyak terjadi pada kelompok usia produktif (20-34 tahun) 

sekitar 66,96% kemudian pada kelompok umur >35 tahun sekitar 26,67% dan 

pada kelompok umur  <20 tahun sekitar 6,37% (Colti dkk, 2012; h. 353). 

Penyebab kematian maternal di Kabupaten Banyumas tahun 2011 adalah 

preeklamsi berat/eklamsi (38,09%), perdarahan (28,57%) dan lain-lain (33,34%) 

yaitu penyakit penyerta yang sering tidak terdeteksi secara dini saat kehamilan 

(Anasari, 2012; hal. 2). 

Kehamilan adalah masa terpenting dalam kehidupan seorang wanita. Maka 

dari hasil yang sudah kita ketahui diatas maka asuhan kehamilan sangat 

diperlukan. Para ibu akan menjaga kehamilanya dengan baik, hampir semua ibu 
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akan melakukan Antenatal Care (ANC) sebagai salah satu usaha untuk 

menjaga kehamilanya. ANC dapat digunakan sebagai screening awal terhadap 

kondisi bayi yang akan lahir (Rotua, 2010; h. 1). Penyebab kematian terjadi 

pada saat persalinan adalah komplikasi obstetrik yang sering tidak dapat 

diperkirakan  sebelumnya, maka kebijakan departemen kesehatan untuk 

mempercepat angka kematian ibu adalah mengupayakan agar setiap persalinan 

ditolong atau minimal di damping oleh bidan dan pelayanan obstetric sedekat 

mungkin kepada semua ibu hamil (Wattimena, 2008; h. 15). 

Upaya pemberian pelayanan kesehatan dan pencegahan kematian bayi 

baru lahir di Indonesia, menurut Kementrian Kesehatan RI melalui Direktorat 

Bina Kesehatan Anak telah dilaksanakan beberapa program mulai saat bayi 

lahir hingga bayi usia 28 hari. Upaya yang dilakukan selama ini pendekatan 

masih cenderung pada tingkat petugas kesehatan dan sebagian kecil di tingkat 

keluarga, padahal teridentifikasi sekitar 98% kematian neonatal terjadi di negara 

berkembang (termasuk Indonesia) yang mana 60% diantaranya lahir dirumah 

tanpa bantuan perawatan tenaga kesehatan terampil. Asuhan pada bayi baru 

lahir yang dimaksud adalah meliputi Inisiasi menyusui dini dan pemberian asi, 

menjaga bayi tetap hangat serta tunda mandi minimal 6 jam setelah kelahiran, 

perawatan tali pusat serta pencegahan infeksi, serta pengenalan tanda bahaya 

pada bayi baru lahir (Suriah, 2013; h. 37). 

Masa pascapersalinan merupakan fase khusus dalam kehidupan ibu dan 

bayi. Perdarahan pada pascapersalinan merupakan penyebab utama dari 

150.000 kematian ibu setiap tahun di dunia dan hampir 4 dari 5 kematian karena 

perdarahan pasca persalinanterjadi dalam waktu 4 jam setelah pascapersalinan. 

Asuhan masa nifas diperlukan dalam periode ini karena merupakan masa kritis 

baik ibu maupun bayinya. Diperkirakan bahwa 60 % kematian ibu akibat 

kehamilan terjadi setelah persalinan dan 50% kematian masa nifas terjadi dalam 

24 jam pertama (Prawirohardjo, 2010; h. 122). 

Istilah pengendalian kehamilan, dan keluarga berencana sering kali 

digunakan secara bergantian meskipun semua pertanyaan ini tidak memiliki 

pengertian yang sama. Istilah ini mengacu pada pengaturan jumlah anak yang
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dikandung dan lahir. Kontrasepsi mengacu pada pencegahan kehamilan 

terporer yang dicapai lewat penggunaan kontrasepsi spesifik. Keluarga 

Berencana memiliki konotasi yang paling luas. Pada istilah ini terkandung 

pertimbangan tambahan terhadap faktor fisik, sosial, psikologis, dan keagamaan 

yang mengatur sikap keluarga  sekaligus mempengaruhi keputusan keluarga 

dalam memutuskan ukuran keluarga, jarak antara anak dan pemilihan serta 

penggunaan pengendalian kehamilan. Subjek dalam keluarga berencana juga 

mencakup pengelompokan secara umum populasi dunia dan masalah seputar 

jumlah populasi yang berlebihan, serta keterbatasan tempat tinggal dan 

makanan; teknologi penerimaan terhadap berbagai metode pengendalian 

kehamilan, bahaya fisik dan psikologis yang diderita wanita akibat usia subur 

yang berlanjut dan persalinan berulang, kematian ibu, peran wanita dalam 

masyarakat pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan serta 

penganiayaan anak-anak yang tidak diinginkan (Varney, 2006; h. 414). 

Salah satu kebijakan pemerintah untuk menurunkan angka kematian ibu 

adalah dengan pengadaan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Buku KIA 

adalah sarana untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil, sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan kemandirian keluarga dalam memelihara 

kesehatan, mencegah, mendeteksi secara dini, serta menanggulangi masalah 

kesehatan ibu. Metode SMS Centre Pregnancy mengajak ibu untuk membaca 

buku KIA (Purnamasari dkk, 2011; h. 1). Buku KIA ini merupakan salah satu 

pendukung ibu untuk memeriksakan kehamilanya dan buku KIA ini sebagai 

salah satu keberhasilan pelayanan antenatal secara lengkap dan menilai tingkat 

perlindungan terhadap ibu hamil serta mengetahui kemampuan menejemen 

atau kelangsungan program KIA, para petugas kesehatan, fasilitas pelayanan 

antenatal yang meliputi 7 T yaitu meliputi timbangan berat badan, tensimeter, 

tablet Fe, alat suntikan dan vaksin TT, dan meteran pengukur tinggi kandungan 

rahim atau fundus (Purnami, 2006; h. 130).  

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa buku KIA merupakan salah satu 

alat untuk mendeteksi secara dini masalah-masalah yang mungin terjadi pada 

kehamilan misalnya Anemia, preeklampsia, Kekurangan Energi Kronis (KEK), 
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pertambahan berat badan dan lain sebagainya. Karena dengan buku KIA 

tenaga kesehatan dapat mengetahui bahwa ibu hamil tersebut mempunyai 

resiko dalam masa kehamilanya dengan melihat dari umur ibu, paritas, jarak 

kehamilan, kehamilan ganda/ multi, riwayat penyakit keturunan, riwayat penyakit 

peeklamsia, riwayat penyakit terdahulu seperti DM, Hipertensi, dan penyakit 

ginjal serta beberapa faktor yang lain antara lain: status social-ekonomi, riwayat 

pemakaian alat kontrasepsi hormonal, riwayat ANC, dan kecemasan atau 

anxietas. Seorang  bidan wajib mencatat hasil pemeriksaan kehamilan dalam 

buku KIA yang bertujuan untuk mendeteksi secara dini masalah-masalah yang 

ada. Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul “Asuhan Kebidanan 

Komprehensif Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, Bayi Baru Lahir dan Keluarga 

Berencana” dengan tujuan untuk mengurangi angka kematian maternal yang 

terjadi di Banyumas yaitu dengan cara melakukan asuhan komprehensif 

tersebut. 

 

B. Rumusan masalah 

“Bagaimana Asuhan Kebidanan Komprehensif Ibu Hamil, Bersalin, Bayi Baru 

Lahir, Nifas dan Keluargha Berenana Pada Ny M umur 25 tahun G1P0A0 di 

Puskesmas Banyumas?” 

 

C. Tujuan penyusunan KTI 

1. Tujuan umum 

Mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan komprehensif pada 

kasus ibu hamil trimester III, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan KB pada 

Ny M umur 25 tahun G1P0A0 di Puskesmas Banyumas sesuai dengan 

standar pelayanan kebidanan dan melakukan pendokumentasian dengan 

menggunakan metode SOAP yang sesuai dengan manajemen 7 langkah 

varney. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mampu melakukan pengkajian asuhan kebidanan komprehensif yang 

dimulai dari kehamilan trimester III, bersalin, bayi baru lahir, nifas dan 

keluarga berencana pada Ny M umur 25 tahun G1P0A0 di Puskesmas 

Banyumas. 

b. Mampu menentukan interprestasi data pada asuhan kebidanan 

komprehensif pada ibu hamil trimester III, bersalin, bayi baru lahir, nifas 

dan keluarga berencana pada Ny M umur 25 tahun G1P0A0 di 

Puskesmas Banyumas. 

c. Mampu menentukan diagnosa asuhan kebidanan komprehensif pada 

ibu hamil trimester III, persalinan, bayi baru lahir, nifas dan 

perencanaan KB sehingga mampu mengambil tindakan sesuai dan 

tepat dengan kebutuhan ibu pada Ny M umur 25 tahun G1P0A0 di 

Puskesmas Banyumas. 

d. Mampu melakukan tindakan segera sesuai asuhan kebidanan 

komprehensif pada ibu hamil trimester III, bersalin, bayi baru lahir, 

nifas, dan keluarga berencana pada Ny M umur 25 tahun G1P0A0 di 

Puskesmas Banyumas. 

e. Mampu merencanakan asuhan kebidanan komprehensif pada ibu hamil 

trimester III, bersalin, bayi baru lahir, nifas, dan keluarga berencana 

pada Ny M umur 25 tahun G1P0A0 di Puskesmas Banyumas. 

f. Mampu melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif pada ibu hamil 

trimester III, bersalin, bayi baru lahir, nifas, dan keluarga berencana 

sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sehingga masalah dapat 

teratasi pada Ny M umur 25 tahun G1P0A0 di Puskesmas Banyumas. 

g. Mampu mengevaluasi hasil asuhan kebidanan yang telah dilakukan 

serta perkembangan mulai dari kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, 

nifas dan perencanaan KB pada Ny M umur 25 tahun G1P0A0 di 

Puskesmas Banyumas. 
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h. Mampu mendokumentasikan hasil asuhan dengan metode SOAP mulai 

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

pada Ny M umur 25 tahun G1P0A0 di Puskesmas Banyumas 

 

D. Manfaat 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi bidan 

Meningkatkan kemampuan dan keterampilan bidan dalam asuhan 

pelayanan kebidanan pada ibu kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, 

nifas dan KB. 

b. Bagi masyarakat 

Masyarakat dapat memperoleh pelayanan kebidanan yang baik sesuai 

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

nifas dan KB. 

c. Bagi pasien 

Pasien mendapatkan pelayanan kebidanan yang baik sesuai harapan 

pasien dengan asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, bayi 

baru lahir, nifas dan KB. 

d. Bagi mahasiswa 

Hasil dari asuhan kebidanan diharapkan dapat memperluas dan 

menambah pengetahuan serta wawasan bagi peran mahasiswa yaitu 

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

2. Manfaat teoritis 

Menambah ilmu pengetahuan yang dapat menambah wawasan khususnya 

mengenai penatalaksanaan pada kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, 

nifas dan KB. 

 

E. Ruang lingkup 

1. Sasaran 

Sasaran dari studi kasus ini adalah Ny. M umur 25 tahun G1P0A0 Umur 

kehamilan 38+3 Minggu. 
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2. Tempat 

Tempat pengambilan kasus dilakukan di Puskesmas Banyumas. 

3. Waktu 

a. Penyusunan proposal dilakukan mulai Desember-April 2015. 

b. Pengambilan kasus ini dilakukan di Puskesmas Banyumas pada bulan 

April. 

c. Penyusunan KTI ini dimulai dari bulan April-Juli 

 

F. Metode Memperoleh data 

1. Data primer 

a. Wawancara 

Wawancara adalah proses interaksi atau komunikasi secara langsung 

antara pewawancara dengan responden (Budiarto, 2003; h. 40). 

b. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan 

visualdengan menggunakan panca indra. Unsur penting dalam 

observasi adalah mempertahankan objektivitas penilaian. Mencatat 

hasil observasi secara khusus tentang apa yang dilihat, dirasa, 

didengar dicium, dan dikecap akan lebih akurat dibandingkan mencatat 

interprestasi seseorang tentang hal tersebut (Asmadi, 2008; h. 170). 

c. Pemeriksaan 

1) Pemeriksaan Fisik 

a) Inspeksi 

Inspeksi merupakan proses pengamatan perubahan yang 

terjadi secara umum, sehingga dapat diperoleh kesan keadaan 

umum pasien (Matondang,  2009; h. 19). 

b) Palpasi 

Palpasi merupakan pemeriksaan dengan cara meraba 

menggunakan telapak tangan dan memanfaatkan alat peraba 

(Matondang,  2009; h. 19). 
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c) Perkusi 

Perkusi Merupakan pemeriksaan dengan melakukan 

pengetukan yang menggunakan ujung-ujung jari pada bagian 

tubuh untuk mengetahui ukuran, batas, konsistensi organ-

organ tubuh dan menentukan adanya cairan dalam 

ronggatubuh (Matondang,  2009; h.20). 

d) Auskultasi 

Auskultasi adalah pemeriksaan dengan mendengarkan bunyi 

yang dihasilkan oleh tubuh oleh stetoskop (Matondang, 2009; 

h. 22). 

2. Pemeriksaan penunjang 

Uji laboratorium dan pemeriksaan terkait merupakan komponen penting 

dalam pengkajian fisik . Seluruh uji dan pemeriksaan dilakukan sebagai 

bagian skrining rutin yang bervariasi berdasarkan usia klien, status 

risikonya (missal jika terpajan penyakit menular seksual atau tuberculosis 

ataupun sedang hamil). Uji laboraturium dan pemeriksaan yang terkait 

adalah Hemoglobin atau hematokrit, urinalisis, kolesterol total ataupun pap 

smear (Varney, 2006; h. 40). 

3. Data Sekunder 

a. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu sistem pencatatan dan pelaporan informasi 

tentang kondisi dan perkembangan kesehatan pasien dan semua 

kegiatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan, dokumentasi ini 

berupa buku KIA dan buku simpus (Dwienda dkk, 2014; h. 307). 

b. Tinjauan pustaka 

Tinjauan pustaka adalah catatan pustaka tentang informasi, pendapat 

tentang penelitian atau topik sejenis yang pernah ada/dilakukan pihak 

lain sebelumnya (Rahayu, 2007: h. 122). 

c. Media Internet 

Internet adalah jaringan computer yang mampu menghubungkan 

computer diseluruh dunia sehinga berbagai jenis dan bentuk informasi 
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dapat diakses di berbagai belahan dunia secara cepat (Badriyah, 2014: 

h. 99).  

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan sesuatu yang dibutuhkan untuk 

memberikan gambaran tentang karya tulis ilmiah ini agar tujuan dari asuhan 

kebidanan yang telah dilakukan untuk mudah di capai dan masalah dapat 

dirumuskan dengan baik, maka perlu penyusunan yang baik. Adapun 

sistematika penyusunan karya ilmiah yang dapat digunakan  sebagai berikut : 

 

BAB I.PENDAHULUAN 

Menguraikan latar belakang, tujuan penyusunan KTI yang meliputi tujuan  

umum dan tujuan khusus, ruang lingkup yang meliputi sasaran, tempat dan 

waktu, Manfaat, Metode memperoleh data meliputi wawancara, observasi, 

pemeriksaan fisik, studi kasus, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka menguraikan teori tentang kehamilan, persalinan, bayi baru 

lahir, Nifas, perencanaan KB, Tinjauan teori asuhan kebidanan, dan landasan 

hukum kewenangan bidan dan kopetensi bidan. 

 

BAB III. TINJAUAN KASUS 

Menguraikan tentang penerapan asuhan kebidanan komprehensif padake 

hamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas dan perencanaan KB mulai dari 

pengkajian, interpretasi data, diagnosa potensial, antisipasi masalah, 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan tujuan langkah varney 

dalam memberikan asuhan kebidanan. 
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BAB IV. PEMBAHASAN 

Menguraikan hasil tinjauan kasus antara kesamaan dan kesenjangan yang 

dijumpai selama melaksanakan asuhan kebidanan koprehensif pada kehamilan, 

persalinan, nifas dan perencanaan KB dengan teori yang ada. 

 

BAB V. PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan Saran 

A. Kesimpulan 

B. Saran 
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