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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Seorang Ibu adalah orang tua perempuan dari seorang anak yang 

merupakan sosok yang luar biasa, namun sangat peka terhadap berbagai 

masalah kesehatan. Di indonesia angka kematian ibu masih sangat 

tinggi. (AKI) angka kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat 

hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan 

tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni 

kematian yang disebabkan karena kahamilannya atau pengelolaannya, 

tetapi bukan karena sebeb-sebab lin seperti kecelakaan, terjatuh, dan 

lain-lain (Data-statistik-indonesia). 

Penyebab Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dibagi menjadi 

dua yaitu kematian langsung dan kematian tidak langsung. Kematian 

langsung adalah sebagai akibat dari komplikasi kehamilan, persalinan, 

atau masa nifas dan segala intervensi atau penanganan tidak tepat dari 

komplikasi tersebut. Kematian ibu tidak langsung adalah kematian akibat 

penyakit yang sudah ada atau penyakit yang timbul sewaktu kehamilan 

yang berpengaruh terhadap kehamilannya, misalnya malaria, anemia, 

HIV/AIDS, dan penyakit kardio vaskuler (Prowirohardjo, 2009; h. 54). 

Angka kematian ibu dan bayi menjadi tolak ukur dalam menilai 

derajat suatu negara, oleh karena itu dalam program kesehatan ibu dan 

anak, kunjungan antenatal lengkap yakni K1, K2, K3, dan K4. Hal ini 
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berarti, minimal dilakukan sekali kunjungan antenatal hingga usia 

kehamilan 28 minggu, sekali kunjungan antenatal pada usia kehamilan 

28-36 dan sebanyak 2 kali kunjungan antenatal pada usia kehamilan 28-

36 minggu (Prawirohardjo, 2009; h. 279). 

Data Dinas Kesehatan Jawa Tengah menunjukkan jumlah ibu 

hamil resiko tinggi di Jwa Tengah sebanyak 125,841 dari keseluruhan ibu 

hamil yang berjumlah 632,590 ibu hamil, hal ini berarti 99,46% ibu hamil 

di Provinsi Jawa Tengah beresiko tinggi dalam kehamilannya (Profil 

Kesehtan Provinsi Jawa Tengah, 2009). 

Angka Kematian Ibu (AKI) dikabupaten banyumas tahun 2014 

sebesar 114.73 per 100.000 kelahiran hidup, menurun dibanding tahun 

2013 sebesar 124,13 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi 

(AKB) adalah jumlah yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun 

yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup atau usia 0-12 bulan dalam 

kurun waktu satu tahun. AKB dapat menggambarkan tingkat 

permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor 

kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat 

keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial 

ekonomi (Profil Dinas Kesehatan Kabupaten  Banyumas, 2014; h. 7). 

Terget AKI di provinsi jawa tengah, yaitu 60 per 100.000 kelahiran 

hidup, Maka dari angka tersebut kabupaten banyumas melebihi  target. 

Melihat kondisi diatas dapat dikatakan bahwa program kesehatan ibu 

belum berjalan dengan optimal. Berbagai strategi operasional program 

KIA telah direncanakan di kabupaten Banyumas, antara lain ANC 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Silvia Sulistyaningsih, Kebidanan DIII UMP, 2016



3 
 

 
 

terintegrasi, optimalisasi SDM bidan, optimalisasi KIA dan P4K, 

optimalisasi K1, K4, P4K dengan stiker dan deteksi resiko tinggi, 

optimalisasi desa siap antar jaga dan FKD, paska latih, peningkatan 

peran bidan koordinator, peningkatan lintas program dan lintas sektoral, 

pembinaan terfokus pada bidan atau puskesmas dengan kinerja rendah, 

persalinan dengan 2 bidan, pelaksana SOAP, kujungan nifas, 

penggalangan donor darah dengan BABINSA (Badan Pembinaan Desa), 

peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan optimalisasi FKD, 

peningkatan program KB serta reward dan punishmen (Profil Dinas 

Kesehatan Kabupaten  Banyumas, 2014; h.11). 

Asuhan kebidanan komprehensif merupakan suatu pelayanan 

profesional yang diberikan oleh tenaga kesehtan kepada ibu hamil, 

bersalin, nifas, bayi baru lahir dan perencanaan keluarga berencana 

tanpa perbedaan, hanya saja perbedaan antara pelayanan dasar dengan 

pelayanan komprehensif yaitu terletak pada fasilitasnya baukan pada 

kemampuan tenaga kesehatan (Sarwono, 2010; h. 63). 

Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk memberikan asuhan 

kebidanan komperhensif pada Ny. E.  Karena melalui asuhan tersebut 

diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya meurunkan AKI di 

Indonesia serta tercapainya kesehatan ibu dan anak yang optimal. 
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B. RUMUSAN MASALAH  

Dari data diatas dapat disimpulkan perumusan masalah pada 

studi kasus ini adalah “Bagaimana penatalaksanaan Asuhan 

Komprehensif dari Kehamilan, Persallinan, Bayi Baru Lahir, Nifas dan 

Keluarga Berencana. Pada Ny. E Umur 25 tahun G1P0A0 di Puskesmas 

Banyumas dengan menggunakan metode 7 langkah Varney dan 

melakukan data perkembangan dengan menggunkan SOAPIE “  

C. TUJUAN  

1. Tujuan Umum 

Mampu melakukan pemahaman dan penerapan manajemen asuhan 

kebidanan secara komperhensif mulai dari kehamilan, persalinan, 

nifas, bayi baru lahir, dan KB menggunakan metode varnay dan 

pendokumentasian menggunakan SOAPIE.  

2. Tujuan Khusus 

a) Mampu melakukan pengkajian terhadap ibu hamil, besalin, nifas, 

bayi baru lahir dan KB. 

b) Mampu mengidentifikasi diagnose dan masalah terhadap ibu 

hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan KB.  

c) Mampu menetapkan diagnose, masalah dan masalah potensial 

terhadap ibu hamil, bersalin ,nifas, bayi baru lahir dan KB. 

d) Mampu melakukan tindakan segera atau kolaborasi tehadap ibu 

hamil, bersalin ,nifas, bayi baru lahir dan KB. 

e) Mampu menyusun perencanaan tindakan pada ibu hamil, bersalin 

,nifas, bayi baru lahir dan KB. 
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f) Mampu melaksanakan tindakan terhadap ibu hamil, bersalin 

,nifas, bayi baru lahir dan KB. 

g) Mampu mengevaluasi hasil asuhan teradap ibu hamil, bersalin 

,nifas,  bayi baru lahir dan KB. 

h) Mampu mendokumentasikan asuhan kebidanan pada ibu hamil, 

bersalin ,nifas, bayi baru lahir dan KB.  

D. RUANG LINGKUP  

1. Sasaran  

Sasaran dari studi ini adalah pada ibu hamil dari trimester I, trimester 

II, sampai trimester III, bersalin, bayi baru lahir, nifas, dan keluarga 

berencana. 

2. Tempat  

Tempat pengambilan stadi kasus ini adalah sebagai berikut : 

a. Kehamilan  

Pengambilan kasus Ny. E bertempat di Puskesmas Banyumas. 

b. Persalinan  

Pengambilan kasus persalinan Ny. E bertempat di puskesmas 

Banyumas. 

c. Bayi Baru Lahir  

Pemgambilan kasus bayi baru lahir bertempat di rumah Ny. E. 

d. Nifas  

Pengambilan kasus nifas Ny. E bertempat di rumah Ny. E. 

e. Keluarga berencana  

Pengambilan kasus keluarga berencana bertemat di rumah Ny. E. 
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3. Waktu. 

a. Waktu penyusunan proposal dilakukan dari bulan Agustus 2015 

sampai Februari 2016. 

b. Pengambilan kasus dilakukan dari bulan Agustus sampai 

September 2015. 

c. Penyelesaian karya tulis ilmiah dilakukan dari bulan April sampai 

Mei 2016. 

E. MANFAAT 

1. Teoritis  

Laporan proposal ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan yang telah di dapatkan selama 

diperkuliahan serta dapat menambah wawasan secara nyata tentang 

asuhan kebidanan komperhensif mulai dari kehamilan, persalinan, 

bayi baru lahir (BBL), nifas dan keluarga berencana (KB). 

2.  Praktis  

a) Bagi Pelayanan Kesehatan 

(1) Memberikan masukan pada lahan praktik dalam 

manajemen kebidanan pada asuhan komprehensif dari 

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

neonatal. 

(2) Sebagai bahan koreksi untuk meningkatkan mutu 

pelayanan kesehatan keb xidanan yang diberikan sesuai 

standar profesi serta dapat memberikan kepuasan bagi 
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pasien dengan menjaga penampilan, komunikasi, serta 

suasana yang nyaman bagi pasien. 

(3) Diharapkan studi kasus ini dapat digunakan sebagai 

arahan pertimbngan dalam melaksanakan asuhan 

komprehensif dari hamil, bersalin, nifas, masa antara, bayi 

baru lahir dari neonatal. 

b) Bagi institusi 

(1) Dapat mengevaluasi sejauh mana mahasiswa menguasai 

asuhan kebidanan pada klien. 

(2) Karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat menjadi tambahan 

bacaan untuk menambah pengetahuan baik bagi 

mahasiswa maupun pengajar. 

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, masa antara, bayi baru lahir dan 

neonatal. 

d) Bagi pasien 

Mendapatkan pelayanan khususnya pelayanan 

kebidanan yang baik sesuai dengan harapan pasien dengan 

asuhan yang telah diterapkan.  
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F. PENGUMPULAN DATA 

1. Data Primer 

  Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumbernya. 

Ada beberapa cara pengumpulan data primer yaitu: 

a) Wawancara  

Pengumpulan informasi dengan cara melakukan tanya 

jawab langsung dengan pihak lainnya ditempat tersebut. Hal ini 

dilakukan guna mencegah kekeliruan dalam memperoleh data 

dan informasi yang diperlukan dalam penelitian (Syofian, 2014). 

b) Pemeriksaan Fisik 

Menurut Mochtar (2012; h. 39-41) pemeriksaan yang 

dilakukan penulis mengumpulkan data melalui pemeriksaan 

fisik antara lain: 

1) Inspeksi 

 Inspeksi dapat dibagi menjadi inspeksi umum dan 

inspeksi lokal. Pada inspeksi umum pemeriksa melihat 

perubahan yang terjadi secara umum, sehingga dapat 

diperoleh kesan dan keadaan umum pasien. Pada inspeksi 

local, dilihat perubahan-perubahan lokal sampai sekecil-

kecilnya. Untuk bahan pembanding perlu diperhatikan 

keadaan sisi lainnya.  

2) Palpasi 

 Palpasi yaitu pemeriksaan dengan meraba, 

mempergunakan telapak tangan dan jari tangan. 
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3) Perkusi 

 Pemeriksaan dengan mengetuk bagian tubuh yang 

diperiksa. Tujuan perkusi adalah untuk mengetahui 

perbedaan suara ketuk sehingga dapat ditentukan batas-

batas suatu organ misalnya jantung, paru dan hati atau 

mengetahui batas massa abnormal di rongga abdomen. 

4) Auskultasi 

 Pemeriksaan dengan mempergunakan stetoskop. 

Dengan cara auskultasi dapat didengar suara pernafasan, 

bunyi bising jantung, peristaltik usus dan aliran darah dalam 

pembuluh darah. 

c) 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 dam 

bila responden yang diamati tidaak terlalu besar ( Sugiono, 

2011; h. 145 ). 

2. Data Sekunder  

Menurut Sulistyowati, 2010; h. 109, menyebutkan bahwa Data 

Sekunder: 

a. Dokumentasi  

Penulis menggunakan data status buku KIA pasien, rigester 

pasien dan buku laporan persalinan. 
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b. Studi kasus 

Penulis menggunakan buku sebagai acuan reverensi dengan 

kasus yang berkaitan dengan Asuhan Komprehensif dari 

Kehamilan, Persalinan, Bati Baru Lahir, Nifas, dan Masa 

Antara (KB). 

c. Metode Elektronik  

Penulis menggunakan media elektronik untuk mencari 

journal-journal yang berhubungan dengan Kehamilan, 

Persalinan, Bayi Baru Lahir, Nifas, dan Masa Antara (KB). 

G. SISTEMATIKA PENULISAN  

Metode pengumpulan data pada laporan komperhensif ini terdiri 

dari 5 bab yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi Latar Belakang, Tujuan, Pembahasan Kasus, Metode 

Pegumpulan Data, Sistematika Penulisan. 

BAB II TIJIAUAN TEORI 

Berisi teori yang berhubungan dengan kehamilan, persalinan, 

nifas, bayi baru lahir, kontrasepsi dan tinjauan asuhan kebidanan 

menggunakan 7 langkah Varney. 

BAB III TINJAUAN KASUS 

Berisi tentang memuat tentang dokumentasi asuhan kebidanan 

kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan kontrasepsi. 
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BAB IV PEMBAHASAN 

Berisi pengkajian, identifikasi diagosa masalah, diagnosa 

potensial, tindakan segera atau kolaborasi, perencanaan, pelaksanaan, 

dan evaluasi. Pembandingan antara teori dan kenyataan pada kasus 

yang disajikan. 

 BAB V PENUTUP  

  Berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan 

jawaban dari tujuan dan merupakan inti dari pembahsan asuhan 

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

berencana. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIIRAN  
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