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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

Setiap menit diseluruh dunia, 380 wanita mengalami kehamilan, 190 

wanita menghadapi kehamilan tidak diinginkan, 110 wanita mengalami 

komplikasi terkait kehamilan, 40 wanita mengalami aborsi yang tidak aman, 

dan 1 wanita meninggal. Indicator yang umum digunakan dalam kematian 

ibu adalah angka kematian ibu (AKI ). Secara global 80 % kematian ibu 

tergolong pada kematian ibu langsung. Pola penyebab langsung dimana-

mana sama, yaitu perdarahan (25%, biasanya perdarahan pasca 

persalinan), sepsis (15%), hypertensi dalam kehamilan (12%), partus macet 

( 8%), komplikasi aborsi tidak aman ( 13%), dan sebab-sebab lain (8%). ( 

Prawiroharjo, 2010) 

Menurut SDKI (2007) Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia pada 

tahun 2007 berada pada angka 292 per 100.000 angka kelahiran hidup. 

Angka kematian bayi (AKB) masih berada pada kisaran 48 per 1000 

kelahiran hidup. Tiga faktor utama penyebab kematian ibu di Indonesia 

adalah 1) faktor medis (langsung dan tidak langsung), 2) faktor sistem 

pelayanan kesehatan (sistem pelayanan antenatal, sistem pelayanan 

persalinan, sistem pelayanan pasca persalinan dan pelayanan kesehatan 

anak), 3) faktor ekonomi, sosial budaya dan peran serta masyarakat 

(kurangnya pengenalan masalah, terlambatnya pengambilan keputusan, 

terlambat merujuk dan terlambatnya penanganan kesehatan). (Rosnandi, 

2006) 
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Sekitar 90% kematian ibu terjadi saat persalinan, maka kebijakan 

departemen kesehatan untuk mempercepat penurunan AKI adalah 

mengupayakan agar setiap pertolongan persalinan dilakukan oleh tenaga 

kesehatan dan pelayanan obstetric sedekat mungkin kepada semua ibu 

hamil. (Saefuddin, 2002) 

Asuhan antenatal yang baik adalah sangat penting untuk hasil 

kehamilan yang baik sebagian besar dari kematian ini bias dihindarkan 

melalui asuhan antenatal, intranatal, postnatal yang bermutu tinggi. Selama 

masa antenatal, pemberian asuhan kesehatan akan memperoleh 

kesempatan untuk menyentuh banyak hidup wanita dan barangkali bisa 

membantu merubah tragedi kehilangan nyawa para wanita tersebut. 

Pemberian asuhan kesehatan yang memberi asuhan bagi para wanita 

selama kehamilan akan memberi asuhan antenatal serta akan 

mengumpulkan informasi tentang ibu dan bayinya. (Siregar, 2005) 

Menurut Depkes RI (2007) Upaya yang dilakukan untuk percepatan 

penurunan AKI dan AKB adalah kebijakan Making Pregnancy Safer (MPS) 

dengan tiga pesan kunci dan empat strategi. Tiga pesan kunci tersebut 

adalah setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, setiap 

komplikasi obstetric dan neonatal ditangani secara adekuat, dan setiap usia 

subur mempunyai akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak 

diinginkan dan penanggulangan komplikasi keguguran sedangkan empat 

strateginya adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu 

dan bayi baru lahir di tingkat dasar dan rujukan, membangun kemitraan yang 

efektif, mendorong pemberdayaan perempuan, keluarga dan masyarakat, 
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serta meningkatkan system survailanas monitoring dan informasi KIA. 

(Depkes RI, 2002) 

Dasar asuhan persalinan normal adalah asuhan yang bersih dan aman 

selama persalinan dan setelah bayi lahir serta upaya pencegahan komplikasi 

terutama perdarahan pasca persalinan, hipotermia dan asfiksia bayi baru 

lahir selain itu sifat dari asuhan persalinan normal (APN) adalah mencegah 

terjadinya komplikasi dalam persalinan dan kelahiran. (JNPK-KR, 2008) 

Asuhan masa nifas diperlukan setelah proses persalinan, karena masa 

ini merupakan  masa kritis baik ibu maupun bayinya. Diperkirakan bahaya 

60% kematian ibu akibat kehamilan terjadi setelah persalinan dan 50% 

kematian masa nifas terjadi selama 24 jam pertama. (Wiknjosastro, 2005) 

Masa neonatur merupakan masa kritis dari kematian bayi. Dua pertiga 

dari kematian bayi terjadi dalam 4 minggu setelah persalinan dan 60% 

kematian bayi baru lahir terjadi dalam waktu 7 hari setelah lahir. Denngan 

pemantauan yang teratur pada masa nifas dan bayinya dapat mencegah 

penyebab mortalitas dan morbiditas ibu dan bayi. (POGI, 2002) 

Berdasarkan data di atas penulis tertarik untuk mengambil kasus “ 

Asuhan Kebidanan Komperhensif Kehamilan, Persalinan, BBL , Nifas dan 

KB pada Ny. LUmur 31 Tahun G3P2A0 di BPS Ny. Siti Zuniyati di 

Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas”. 

Upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak bidan berperan penting dalam 

memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, pelayanan obstetric 

yang komperhensif peningkatan pelayanan keluarga berencana dan 

penyebarluasan informasi, edukasi, dan komunikasi kepada masyarakat. 

(Bapenas, 2010) 
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B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perumusan masalah 

pada studi kasus ini adalah “ Bagaimana penatalaksanaan  Asuhan 

Komperhensif Kehamilan, persalinan, BBL , Nifas dan KB Pada Ny. L Umur 

31 Tahun G3P2A0 di BPS Ny. Siti Zuniyati di Kecamatan Patikraja 

Kabpuaten Banyumas” 

C. Tujuan Penyusunan KTI 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan , ketrampilan dan 

pengalaman dalam melaksanakan asuhan kebidanan Komperhensif dari 

Kehamilan, persalinan, BBL , Nifas , dan KB menggunakan pendekatan 

manajemen asuhan kebidanan 7 langkah varney dan pendokumentasian 

menggunakan SOAP. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mampu melakukan pengkajian data pada Ny. L secara Komperhensif 

mulai dari Kehamilan, Persalinan, BBL , Nifas dan KB. 

b. Mampu menginterpretasikan data serta menemukan diagnosa 

kebidanan , masalah , serta kebutuhan akan tindakan segera pada 

Ny. L dengan Asuhan kebidanan Komperhensif mulai dari Kehamilan, 

Persalinan, BBL , Nifas dan KB. 

c. Mengidentifikasi rencana tindakan asuhan kebidanan pada Ny. L 

dengan Asuhan kebidanan Komperhensif mulai dari Kehamilan, 

Persalinan, BBL , Nifas dan KB. 
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d. Menerapkan rencana tindakan asuhan kebidanan dengan 

pelaksanaan yang diberikan pada Ny. L dengan Asuhan kebidanan 

Komperhensif mulai dari Kehamilan, Persalinan, BBL , Nifas dan KB. 

e. Mengevaluasi hasil tindakan asuhan kebidanan pada Ny. L dengan 

Asuhan kebidanan Komperhensif mulai dari Kehamilan, Persalinan, 

BBL , Nifas dan KB. 

f. Mampu menganalisis kesenjangan antara teori dengan kasus nyata 

di lapangan (di lahan pelayanan kesehatan ). 

g. Mampu mendokumentasikan hasil Asuhan pada Ny. L secara 

komprehensif dengan metode SOAP. 

D. Manfaat Studi Kasus 

1. Bagi Penulis 

Dapat menambah pengetahuan dan mendapatkan kasus nyata di 

lapangan untuk diberikan penanganan dengan manajemen asuhan 

kebidanan  Komprehensif. 

Bagi Profesi 

Dapat memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan 

sebelum melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif. 

2. Bagi Institusi 

a. BPS 

Dapat digunakan untuk acuan dalam peningkatan mutu pelayanan 

asuhan kebidanan komperhensif. 
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b. Pendidikan 

Dapat menambah referensi dan sebagai acuan bagi pendidikan 

dalam pemberian bimbingan kepada mahasiswa mengenai 

asuhan kebidanan komperhensif. 

E. Pembatasan Studi Kasus 

1. Sasaran  

Pengambilan studi kasus ini adalah Ny. L mulai dari Kehamilan, 

Persalinan, BBL , Nifas dan KB. 

2. Waktu 

Pengambilan kasus ini dilaksanakan pada tanggal 6 April-20 Mei 2014 

3. Tempat 

Di BPS Ny. Siti Zuniyati Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas 

F. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengambilan kasus penulis menggunakan metode studi kasus 

dengan pendekatan 7 langkah varney dan pendokumentasian 

menggunakan SOAP Sedangkan tekhnik pengumpulan data dilakukan 

menggunakan data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer : 

1. Wawancara  

Suatu metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data , 

dimana peneliti mendapatkan keterangan atau informasi secara 

lisan dari seseorang sasaran penelitian (responden) atau 

bercakap-cakap berhadapan dengan orang tersebut. 

(Notoadmojo, 2010) 
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2. Pemeriksaan 

Penulis mengumpulkan data melalui pemeriksaan fisik dengan: 

a. Inspeksi 

Inspeksi dapat dibagi menjadi inspeksi umum dan inspeksi 

local. Pada inspeksi umum pemeriksa melihat perubahan 

yang terjadi secara umum , sehingga dapat diperoleh kesan 

dan keadaan umum pasien. Pada inspeksi lokal , dilihat 

perubahan-perubahan lokal sampai sekecil-kecilnya. Untuk 

bahan pembanding perlu diperhatikan keadaan sisi lainnya ( 

Matondang, 2009) 

b. Palpasi 

Palpasi yakni pemeriksaan dengan meraba , mempergunakan 

telapak tangan dan memanfaatkan alat peraba yang terdapat 

pada telapak dan jari tangan ( Matondang, 2009) 

c. Perkusi 

Perkusi adalah pemeriksaan dengan mengetuk yang 

menggunakan ujung jari II atau III langsung pada daerah yang 

diperkusi. 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 ( Matondang, 2009) 

d. Auskultasi 

Pemeriksaan dengan mempergunakan stetoskop. Dengan 

cara auskultasi dapat di dengar suara pernapasan, bunyi 
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bising jantung , peristaltic usus, dan aliran darah dalam 

pembuluh darah. ( Matondang,2009) 

3. Observasi 

Peneliti menggunakan tekhnik pengamatan menggunakan 

prosedur  berencana yang antara lain meliputi melihat, 

mendengar, dan mencatat sejumlah taraf aktivitas tertentu atau 

situasi tertentu yang ada hubungannya dengan masalah yang 

diteliti. (Notoadmojo, 2010) 

b. Data Sekunder : 

1. Dokumentasi 

Penulis menggunakan data status buku KIA pasien. 

2. Studi Pustaka  

Penulis menggunakan buku sebagai acauan referensi dengan 

kasus yang berkaitan dengan Asuhan Komperhensif dari 

Kehamilan, Persalinan, BBL, Nifas dan KB. 

3. Media elektronik 

Penulis membuka situs website yang berhubungan dengan studi 

kasus yang dilakukan.  

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini meliputi: 

BAB I PENDAHULIAN 

Dalam bab ini terdiri dar latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan studi kasus, manfaat studi kasus, pembatasan kasus, 

metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi tentang teori tentang kehamilan, persalinan, 

BBL, nifas, dan KB dengan teori kebidanan 7 langkah varney yang 

meliputi pengkajian, interpretasi data, diagnosa potensial, 

identifikasi kebutuhan akan tindakan segera atau kolaborasi, 

perencanaan, pekasanaan tindakan, dan evaluasi. Serta data 

perkembangan SOAP dan landasan hukum kebidanan. 

BAB III TINJAUAN KASUS 

Berisi tentang tinjauan kasus bayi Ny. L dengan Asuhan 

kebidanan Komperhensif mulai dari Kehamilan, Persalinan, BBL , 

Nifas dan KB. patologis yang diberikan pendekatan 7 langkah 

varney dan pendokumentasian menggunakan SOAP yang berisi 

data subjektif, data obyektif, assesment dan planning. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Berisi tentang masalah dan penatalaksanaan asuhan di lapangan 

dengan kesenjangan teori. 

BAB V PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan kasus dan saran, kesimpulan 

merupakan jawaban dari tujuan dan merupakan inti dari 

pembahasan Asuhan Kebidanan Komprehensif Ibu Hamil, 

Bersalin, BBL, Nifas, dan KB Pada Ny. L Umur 31 Tahun G3P2A0. 

Sedangkan saran merupakan alternative pemecahan masalah dan 

tanggapan dari kesimpulan. 
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