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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Asuhan kebidanan komprehensif adalah suatu pemeriksaan yang 

dilakukan secara lengkap dengan adanya pemeriksaan laboratorium 

sederhana dan konseling. Asuhan kebidanan komprehensif mencakup 

empat kegiatan pemeriksaan berkesinambungan diantaranya adalah 

asuhan kebidanan kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, dan masa nifas. 

(Varney, 2006) 

Bidan memiliki kewenangan dalam memberikan asuhan pada ibu 

hamil, dalam pemberian asuhan secara komperehensif yang tercantum 

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

10) serta tercantum dalam standar pelayanan dan standar kompetensi 

bidan sesuai dengan kasus yang di ambil. 

Peran bidan adalah sebagai pelaksana, pengelola, peneliti, dan 

pendidik. Untuk tugas mandiri seorang bidan yaitu menetapkan 

manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan, memberi asuhan 

kebidanan pada pasien selama kehamilan normal, persalinan normal, 

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

Pelayanan dikatakan berkualitas bila dilakukan secara 

komprehensif dengan cara mempersiapkan seoptimal mungkin baik fisik 

maupun mental ibu dan anak mulai dari kehamilan sampai dengan 

keluarga berencana demi terciptanya keluarga yang sehat dan berkualitas 

(Saifuddin, 2009; h. 8). 
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Pada pelaksanaannya persalinan tidak selalu berjalan dengan 

aman karena beberapa faktor sehingga menyebabkan adanya kematian 

Ibu. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk 

melihat derajat kesehatan perempuan, Angka kematian ibu juga 

merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam tujuan 

millenium yaitu menurunkan resiko kematian Ibu sampai ¾. Angka 

kematian Ibu didefinisikan sebagai banyaknya kematian perempuan pada 

saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa 

memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena 

kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, 

per 100.000 kelahiran hidup.  

Salah satu keberhasilan untuk menurunkan AKI adalah dengan 

melakukan Pelayanan Kehamilan yang berkualitas. Pelayanan kebidanan 

dikatakan berkualitas apabila pelayanan tersebut sesuai dengan standar 

pelayanan kebidanan yang telah ditetapkan oleh profesi. Berdasarkan 

hasil survey terjadi peningkatan pelayanan kehamilan oleh petugas 

kesehatan dari 92 persen menjadi 96 persen serta persalinan yang 

ditolong oleh tenaga kesehatan meningkat dari 66 persen menjadi 83 

persen (SDKI, 2012, hal 20 ). 

Terkait dengan asuhan komprehensif pada ibu hamil, bersalin, 

bayi baru lahir, nifas dan perencanaan keluarga berancana, bidan 

memiliki kewenangan sesuai dengan pereturan mentri kesehatan. 

Kewenangan bidan terhadap siklus wanita tersebut tercantum dalam 

pasal 9, 10, 11, 12, 13 yaitu kewenangan untuk memberikan pelayanan 

kesehatan ibu yang meliputi masa pra hamil, kehamilan, persalinan dan 
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nifas. Sedangkan pelayanan kesehatan terhadap anak meliputi asuhan 

bayi baru lahir normal, pemberian imunisasi, dan inisiasi menyusui dini. 

Sedangkan kewenangan bidan terhadap kesehatan wanita dan keluarga 

berencana meliputi pemberian konseling kesehatan reproduksi dan 

kewenangan dalam pemberian serta pemasangan kontrasepsi untuk 

mencapai keluarga berencana ( permenkes 1464; h. 5 – 7 ).  

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengambil 

kasus asuhan kebidanan komprehensif kehamilan, persalinan, nifas, BBL 

dan keluarga berencana. Dengan kompetensi yang dimiliki oleh bidan 

pada asuhan kebidanan komprehensif kehamilan, persalinan, nifas, BBL 

dan keluarga berencana adalah mampu melaksankan pengakajian, 

menginterpretasi data sehingga mampu menentukan diagnosa kebidanan 

dan memberikan kebutuhan yang spesifik, serta mampu menerapkan 

diagnosa potensial sehingga teridentifikasi tindakan atau kebutuhan 

segera dan merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi asuhan 

kebidanan yang telah diberikan. Dari latar belakang di atas, penulis 

tertarik mengambil kasus dengan judul Asuhan Kebidanan Komprehensif 

pada kehamilan, persalinan, nifas, Bayi Baru Lahir dan Keluarga 

Berencana. 

B. Rumusan Masalah 

“Bagaimana asuhan kebidanan komprehensif pada kehamilan, 

persalinan, Bayi Baru Lahir, nifas, dan keluarga berencana pada Ny. T 

usia 20 tahun G1P0A0 di BPM NY Eni Muksonah di Kabupaten 

Banyumas ?” 
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C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Agar penulis dapat memberikan asuhan kebidanan pada 

kehamilan, persalinan, Bayi Baru Lahir, nifas, dan keluarga berencana 

secara komprehensif dan berkesinambungan menggunakan SOAPIE. 

2. Tujuan khusus 

a. Mampu melaksanakan pengkajian data secara lengkap 

kehamilan, persalinan, Bayi Baru Lahir, nifas, dan keluarga 

berencana. 

b. Mampu melaksanakan data untuk mengidentifikasi pada 

kehamilan, persalinan, Bayi Baru Lahir, nifas, dan keluarga 

berencana. 

c. Mampu melaksanakan diagnosa atau masalah potensial pada 

kehamilan, persalinan, Bayi Baru Lahir, nifas, dan keluarga 

berencana. 

d. Mampu melaksanakan tindakan segera atau antisipasi pada 

kehamilan, persalinan, Bayi Baru Lahir, nifas, dan keluarga 

berencana. 

e. Mampu melaksanakan  tindakan pada kehamilan, persalinan, Bayi 

Baru Lahir, nifas, dan keluarga berencana. 

f. Mampu melaksanakan  tindakan asuhan kebidanan pada 

kehamilan, persalinan, Bayi Baru Lahir, nifas, dan keluarga 

berencana. 
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g. Mampu melaksanakan  hasil pelaksanaan asuhan kebidanan 

pada kehamilan, persalinan, Bayi Baru Lahir, nifas, dan keluarga 

berencana. 

h. Mampu melaksanakan pendokumentasian asuhan kebidanan 

komprehensif dengan metode SOAPIE. 

D. Ruang Lingkup 

1. Sasaran  

Pada ibu hamil Trimester III, ibu bersalin, bayi baru lahir, nifas, 

dan keluarga berencana pada Ny. T G1P0A0. 

2. Tempat  

Pengambilan kasus dilakukan di BPM Ny. Eni Muksonah 

Wangon Banyumas dan di rumah Ny. T. 

3. Waktu 

a. Penyusunan proposal : dilakukan pada bulan  November 2013 

sampai bulan Febuari 2014. 

b. Pengambilan kasus : dilakukan pada bulan maret sampai Mei 

2014. 

c. Penyusunan KTI : dilakukan penyusunan Karya Tulis Ilmiah pada 

bulan Mei sampai Juni 2014. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan laporan kasus ini menggunakan beberapa 

jenis pengumpulan data antara lain :  

1. Data Primer 
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a. Wawancara  

Wawancara adalah suatu metode yang dipergunakan untuk 

mengumpulkan data, dimana peneliti mendapatkan keterangan 

atau informasi secara lisan dari seorang sasaran penelitian atau 

bercakap-cakapan berhadapan muka dengan orang tersebut. 

(Notoatmodjo. 2010. h, 139) 

b. Observasi  

Observasi adalah suatu prosedur yang berencana, yang 

antara lain meliputi melihat dan mencatat sejumlah dan 

tarafaktivitas tertentu yang ada hubungannya dengan masalah 

yang diteliti. (Notoatmodjo. 2010. h, 131) 

c. Studi kepustakaan 

Semua literature atau bacaan yang digunakan untuk 

mendukung dalam menyusun proposal tersebut. Umumnya terdiri 

dari buku-buku teks, jurnal ilmiah, makalah ilmiah, skripsi, thesis 

atau disertasi. (Notoatmodjo, 2010; h, 50) 

d. Pemeriksaan  

1) Pemeriksaan Fisik 

a) Inspeksi 

Inspeksi merupakan proses observasi dengan 

menggunakan mata. Inspeksi dilakukan untuk mendeteksi 

tanda-tanda fisik yang berhubungan dengan status fisik. 

Mulai melakukan inspeksi pada saat pertama kali bertemu 

dengan pasien. Amati secara cermat mengenai tingkah 

laku dan keadaan tubuh pasien. Amati hal-hal yang umum 
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kemudian hal-hal yang khusus, pengetahuan dan 

pengalaman sangat diperlukan dalam melakukan 

kemampuan inspeksi (Priharjo, R 2010). 

b) Palpasi 

Palpasi dilakukan dengan menggunakan sentuhan 

ayau rabaan. Metode ini dikerjakan untuk mendeterminasi 

ciri-ciri jaringan atau organ. Palpasi biasanya dilakukan 

terakhir setelah inspeksi, auskultasi, perkusi. Dalam 

melakukan palpasi, hanya sentuh bagian tubuh yang akan 

diperiksa. Lakukan secara terorganisasi dari satu bagian 

ke bagian yang lain. Semakin banyak pengalaman, 

semakin terampil pula perawat membedakan normal atau 

tidak normal (Priharjo, R 2010). 

c) Perkusi 

Perkusi adalah metode pemeriksaan dengan cara 

mengetuk. Tujuan perkusi adalah menentukan batas-batas 

organ atau bagian tubuh dengan cara merasakan vibrasi 

yang di timbulkan akibat adanya gerakan yang diberikan 

ke bawah jaringan. Dengan perkusi kita dapat 

membedakan apa yang ada dibawah jaringan (udara, 

cairan, atau zat padat) (Priharjo, R 2010). 

d) Auskultasi 

Auskultasi merupakan metode pengkajian yang 

menggunakan stetoskop untuk memperjelas pendengaran. 

Perawat menggunakan stetoskop untuk mendengarkan 
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bunyi jantung, paru-paru, bisinng usus serta mengatur 

tekanan darah dan denyut nadi (Priharjo, R 2010). 

2) Pemeriksaan Penunjang 

Uji laboratorium dan pemeriksaan terkait dilakukan 

sebagai bagian skrining rutin yang bervariasi. Nilai labratorium 

yang diperoleh bervariasi dari satu laboratorium ke 

leboratorium yang lain (varney, 2007). 

F. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat secara teoritis 

Untuk meningkatkan ketrampilan, menambah wacana dan 

pengalaman dalam memberikan penerapan asuhan kebidanan 

khususnya tentang kehamilan, persalinan, Bayi Baru Lahir, nifas dan 

keluarga berencana. 

2. Manfaat secara praktis  

Sebagai informasi dan masukan bagi tenaga kesehatan dan 

mahasiswa DIII Kebidanan untuk meningkatkan mutu pelayanan pada 

kehamilan, persalinan, Bayi Baru Lahir, nifas, dan keluarga 

berencana.  

G. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penulisan,Rumusan Masalah, Tujuan, 

Ruang lingkup, manfaat Penulisan dan Metode Pengumpulan 

Data serta sistematika Penulisan.  
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian ini berisi tetang tinjauan teori dan medis tentang 

asuhan kebidanan neonatus pada kehamilan, persalinan, BBL, 

nifas, dan keluarga berencana. 

BAB III  TINJAUAN KASUS 

Pada bagian ini berisi tentang asuhan kebidanan neonatus pada 

bayi dengan asfiksia yang disusun menggunakan 7 langkah 

varney yaitu pengumpulan data, interpretai data, diagnosa 

potensial, idenitifikasi kebuhan segera, perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi serta data pengembangan 

menggunakan metode SOAPIE. 

BAB IV  PEMBAHASAN 

Berisi tentang adanya perbedaan atau tidak antara teori dan 

praktek asuhan kebidanan komprehensif pada kehamilan, 

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

 
BAB V   PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran. 

A. Kesimpulan adalah ringkasan dari semua materi. 

B. Saran itu suatu ungkapan yang bermaksud untuk memperbaiki 

dari mutu pelayanan yang sudah ada. 

DAFAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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