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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kesehatan merupakan harapan setiap individu dan masyarakat, 

termasuk kesehatan ibu dan anak, yang ditandai dengan semakin rendahnya 

angka kematian ibu dan angka kematian bayi baru lahir. Jumlah kematian 

ibu merupakan salah satu upaya keberhasilan pembangunan  pada sektor 

kesehatan. Jumlah kematian ibu meliputi kematian yang terkait dengan 

masa kehamilan, persalinan dan nifas. 

Kematian ibu (maternal) bervariasi dari 5 sampai 800 per 100.000 

persalinan,sedangkan kematian perinatal berkisar dari 25 sampai 750 per 

100.000 persalinan hidup, sebenarnya kematian tersebut masih dapat 

dihindari karena sebagian besar terjadi pada saat pertolongan pertama 

sangat diperlukan ( Manuaba 2010, h;24 ). 

Kurang lebih 8 juta kematian perinatal terjadi setiap tahun. Dari 

jumlah ini, sekitar 85% kematian bayi baru lahir terjadi akibat infeksi, asfiksia 

saat lahir, dan cedera saat lahir (Varney 2006, h;57). Penyebab utama 

kematian ibu yaitu perdarahan, infeksi, hipertensi dalam kehamilan, pertus 

macet, dan aborsi. Kesakitan ibu terdiri atas komplikasi ringan sampai berat 

berupa komplikasi permanen atau menahun yang terjadi pada masa nifas 

(Prawiroharjo 2010, h;54). 

Komplikasi yang terjadi pada saat kehamilan sangat berpengaruh 

pada saat persalinan, kemungkinan terjadi kegawatdaruratan pada saat bayi 

lahir, serta  masa nifas. Maka sangat diperlukan untuk melakukan asuhan 
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antenatal yang baik, diperlukan pengetahuan dan kemampuan untuk 

mengenali perubahan fisiologik yang terkit dengan proses kehamilan. 

Pengenalan dan pemahaman tenteng perubahan fisiologik tersebut menjadi 

modal dasar dalam mengenali kondisi patologik yang dapat mengganggu 

status kesehatan ibu ataupun bayi yang dikandungnya. Dengan kemampuan 

tersebut, penolong atau petugas kesehatan dapat mengambil tindakan yang 

tepat dan perlu untuk memperoleh tindakan yang optimal dan kehamilan dan 

persalinan (Prawirohardjo 2008, h;214). 

Pada 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. 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 

yaitu dari 92 persen menjadi 96 persen serta persalinan yang ditolong oleh 

tenaga kesehatan meningkat dari 66 persen menjadi 83 persen (SDKI, 2012, 

hal 20 ). 

Pada masa nifas masih potensial mengalami kompikasi sehingga 

perlu perhatian dari tenaga kesehatan. Umumnya kita menganjurkan agar 

ibu memeriksakan diri 6 minggu pascapersalinan, yang sesungguhnya 

kurang efektif. Lebih-lebih bila pemeriksaan ini dilakukan oleh orang yang 

berbeda, serta lokasi yang berbeda dengan lokasi persalinan. Angka 

kunjungan pascapersalinan masih rendah, tanpa adanya upaya 
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memperbaikinya. Dalam kunjungan masa nifas ini selain untuk memeriksa 

keadaan ibu juga dapat memberikan pendidikan kesehatan termasuk di 

dalamnya memberikan konseling KB secara dini agar dapat membantu ibu 

memilih alat kontrasepsi yang tepat. Bidan berperan penting dalam 

memberikan pelayanan dan pemeriksaan peserta KB (Manuaba 2010 h;30). 

Intervensi yang dapat dilakukan yaitu dengan mengurangi 

kemungkinan seseorang menjadi hamil dengan upaya KB (keluarga 

berencana), mengurangi kemungkinan seorang perempuan hamil 

mengalami komplikasi dalam kehamilan, persalinan, atau masa nifas dengan 

melakukan asuhan antenatal dan persalinan bersih dan aman serta 

mengurangi kemungkinan komplikasi persalinan yang berakhir dengan 

kematian atau kesakitan melalui Pelayanan Obstetric dan Neonatal Esensial 

Dasar Dan Komprehensif (Prawirohardjo 2008 h; 56). 

Pencegahan, diagnosia dini, dan manajemen yang benar, merupakan 

tindakan yang tepat mengurangi dampak tersebut. Perawatan intrapartum 

harus selalu menyertakan perawatan pencegahan kegawatdaruratan, 

identifikasi faktor risiko, dan ketersediaan fasilitas untuk mengatasi kejadian 

perdarahan postpartum dini. Bidan mampu mendeteksi secara dini adanya 

komplikasi kehamilan terutama pada ibu-ibu dengan faktor risiko serta 

menganjurkan ibu hamil terutama ibu dengan faktor risiko untuk melakukan 

pemeriksaan kehamilan secara rutin minimal sebanyak 4 kali selama 

kehamilan untuk deteksi dini komplikasi pada saat kehamilan dan pada saat 

persalinan. Tenaga kesehatan khususnya bidan sangat berperan penting 

dalam memberikan pertolongan pada  ibu bersalin. Bidan harus mampu 

mengenali keadaan yang terjadi disekita ibu bersalin. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

“Bagaimana asuhan kebidanan komprehensif kehamilan, persalinan, nifas, 

bayi baru lahir, dan akseptor KB pada Ny. S usia 32 tahun G3P1A1 

berdasarkan konsep berpikir varney dan metode SOAP?” 

 

C. TUJUAN 

1. Tujuan Umum 

Mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan komprehensif 

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

menggunakan manajemen varney. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mampu melaksanakan pengkajian pada ibu hamil, bersalin, nifas, 

bayi baru lahir, dan akseptor KB secara lengkap dan sistematis. 

b. Mampu menginterpretasi dari hasil data yang diperoleh untuk 

mengidentifikasi pemberian asuhan kebidanan komprehensif pada 

ibu selama kehamilan, persalinan normal, bayi baru lahir, masa 

nifas, KB. 

c. Mampu merumuskan diagnosa potensial yang terjadi berdasarkan 

masalah atau diagnosa yang sudah teridentifikasi 

d. Mampu menentukan identifikasi kebutuhan tindakan segera, 

kolaborasi dan konsultasi sesuai dengan kondisi ibu. 

e. Mampu menyusun rencana asuhan kebidanan sesuai dengan 

masalah dan kebutuhan ibu sehingga masalah dapat teratasi. 

f. Mampu melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan masalah 

dan kebutuhan secara efisien dan aman sehingga dapat teratasi. 
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g. Mampu mengevaluasi hasil asuhan yang telah diberikan beserta 

perkembangan ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan 

akseptor KB.. 

h. Mampu mendokumentasikan asuhan kebidanan dengan metode 

SOAPIE. 

 

D. RUANG LINGKUP 

1. Sasaran 

Sasaran pengambilan kasus ini yaitu pada Ny. S usia 32 tahun G3P1A1. 

2. Tempat 

Pengambilan kasus ini dilakukan di BPM Ny. Sudarti Sungkono Amd. keb 

3. Waktu 

a. Penyusunan proposal dimulai dari bulan November 2013 sampai 

Januari 2014. 

b. Pengmbilan kasus dilakukan pada bulan Februari sampai April 2014. 

c. Penyusunan Karya Tulis lmiah dilakukan pada bulan April sampai Juni 

2014. 

 

E. MANFAAT 

1. Manfaat Praktis 

Dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam memberikan asuhan kebidanan 

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

KB yang sesuai dengan standar pelayanan kebidanan, sehingga dapat 

meningkatkan pelayanan pada pasien. 
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2. Manfaat Teoritis 

Dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dijadikan 

sebagai dasar dalam melakukan asuhan kebidanan khususnya pada 

Asuhan Kebidanan Komprehensif Ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru 

lahir, dan akseptor KB sesuai dengan teori. 

 

F. METODE MEMPEROLEH DATA 

1. Data primer 

a. Wawancara 

Dengan melakukan wawancara, perawat dapat mengetahui keluhan 

atau masalah pasien serta dapat membantu pasien dalam bertindak 

untuk menanggapi keluhan atau masalah tersebut. Dalam 

melakukan wawancara, perawat perlu mengetahui prinsip-prinsip 

komunikasi serta faktor-faktor yang menghambat komunikasi. 

Wawancara dilakukan secara terapeutik dan efektif. Perawat harus 

mempunyai empati pada pasien, yaitu kemampuan untuk 

memahami perasaan orang lain. Perawat juga harus mampu 

menjadi pendengar yang baik, membantu pasien untuk 

mengungkapkan masalah serta harapannya. Perawat juga perlu 

memahami perilaku dan latar belakang budaya pasien (Priharjo, R 

2010 h;19). 
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b. 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 

kemudian hal-hal yang khusus, pengetahuan dan 

pengalaman sangat diperlukan dalam melakukan 

kemampuan inspeksi (Priharjo, R 2010 h;25). 

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 h;27). 

c) Perkusi 

Perkusi adalah metode pemeriksaan dengan cara 

mengetuk. Tujuan perkusi adalah menentukan batas-batas 
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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 h;28). 

d) Auskultasi  

Auskultasi merupakan metode pengkajian yang 

menggunakan stetoskop untuk memperjelas pendengaran. 

Perawat menggunakan stetoskop untuk mendengarkan 

bunyi jantung, paru-paru, bisinng usus serta mengatur 

tekanan darah dan denyut nadi (Priharjo, R 2010 h;29). 

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 h;528). 

2. Data Sekunder 

a. Dokumentasi 

Penulis menggunakan rekam medis yang ada kaitannya 

dengan pasien sebagai contoh adalah status pasien (Muslihatun 

N, 2009 h;3). 

b. Studi Kasus 

Penulis mencari sumber informasi melalui beberapa 

sumber dan referensi yang berhubungan dengan kasus yang 

diambil yaitu tentang presentasi bokong pada persalianan. 
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Memperoleh informasi yang terdahulu dengan menggunakan data 

primer dan data sekunder dengan menelusuri referensi yang ada 

(Muslihatun N, 2009 h;3). 

c. Media Elektronik 

Dengan membuka website, jurnal dan buku yang terkait 

dengan kasus yang diteliti. (Muslihatun N, 2009 h;3). 

 

G. SISTEMATIKA PENULISAN  

BAB I : PENDAHULUAN 

Menguraikan Tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan, Ruang Lingkup, Manfaat, Metode Memperoleh Data dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Medis 

Menguraikan tentang definis, klasifikasi, etiologi fisioligi 

atau patofisiologi, tanda dan gejala, komplikasi, diagnosa, 

penatalaksanaan medis, dan 

pemeriksaan penunjang. 

B. Tinjauan Teori Asuhan Kebidanan 

Menguraikan tentang asuhan kebidanan dengan 7 langkah 

varney yaitu pengkajia, interpretasi data, diagnosa 

potensial, identifikasi kebutuhan akan tindakan segera atau 

kolaborasi dan konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi. 

 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Siti Farichatun Napasiyah, Kebidanan DIII UMP, 2014



10 
 

 

BAB III : TINJAUAN KASUS 

Menguraikan tentang asuhan kebidanan dengan 7 langkah 

varney yaitu pengkajia, interpretasi data, diagnosa potensial, 

identifikasi kebutuhan akan tindakan segera atau kolaborasi dan 

konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Berisi tentang teori dan praktek Asuhan Kebidanan Komprehensif 

pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan akseptor KB. 

 

BAB V : PENUTUP 

Meliputi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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