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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peran serta seorang bidan dalam menurunkan angka kematian pada ibu 

dan bayi adalah dengan memberikan asuhan kebidanan yang mencangkup 

empat kegiatan pemeriksaan yang berkesinambungan diantaranya asuhan 

pada kehamilan, persalinan, masa nifas, dan bayi baru lahir (Manuaba, 

2010;h.24) 

 Salah satu faktor untuk menentukan tinggi rendahnya angka kematian 

ibu dan bayi adalah dengan melihat kemampuan dalam menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan suatu bangsa (Manuaba,2013;h.24). Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia memperkirakan bahwa pertolongan pada 

persalinan oleh dukun masih sangat tinggi (Manuaba,2013;h.8). 

 Asuhan yang diberikan oleh seorang bidan merupakan tindakan 

preventif, untuk melakukan pendeteksian secara dini keadaan abnormal 

pada ibu dan anak serta mengupayakan untuk memberikan pertolongan 

pertama pada kegawatdaruratan. Seorang bidan dapat menjalankan praktik 

dirumah sakit, klinik, unit kesehatan, serta praktik mandiri dengan ketentuan 

dapat memberikan asuhan yang tepat. 

 Pemeriksaan kehamilan dijadikan sebagai landasan dasar atau 

penapisan awal terjadinya resiko terhadap suatu kehamilan dan merupakan 

salah satu upaya untuk mencegah  komplikasi yang dapat terjadi selama 

kehamilan dan persalinan. Tujuan dari pemeriksaan kehamilan adalah untuk 

mendeteksi secara dini  dan mengenali adanya penyulit yang dijumpai 

selama kehamilan, yang akan berlangsung pada proses persalinan, nifas. 

Pemeriksaan kehamilan untuk mencegah komplikasi dan menjamin bahwa 

komplikasi dalam persalinan dapat terdeteksi secara dini serta ditangani 

secara benar agar dapat menurunkan angka morbiditas dan mortalitas pada 

ibu dan anak (Rukiyah,2009;h.3). 

 Angka kematian ibu (AKI) merupakan indikator untuk melihat derajat 

kesehatan dan kesejahteraan perempuan. Berdasarkan survay SDKI AKI di 

Indonesia di tahun 2012 mencapai 359 per 100.000 kelahiran hidup 

merupakan angka yang masih sangat tinggi. Target MDGs pemerintah pada 
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tahun 2015 adalah mencapai 102 per 100.000 kelahiran hidup, dimana 

pemerintah Indonesia menargetkan penurunan AKI mencapai 102 per 

100.000 kelahiran hidup ( Prakarsa Policy Review, 2012). Jumlah kematian 

ibu dan bayi masih tetap tinggi meskipun berbagai faktor terkait risiko 

kejadian komplikasi yang berhubungan dengan kehamilan dan cara 

pencegahannya telah diketahui.  

 Seorang bidan di harus mampu memberikan asuhan persalinan dalam 

upaya mencapai pertolongan persalinan yang bersih dan aman dengan 

memperhatikan aspek sayang ibu dan sayang bayi. Tujuan Asuhan 

Persalinan Normal adalah mengupayakan kelangsungan hidup dan mencapai 

derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya, melalui berbagai upaya 

yang terintegrasi dan lengkap serta intervensi minimal sehingga prinsip 

keamanan dan kualitas pelayanan dapat terjaga pada tingkat yang optimal 

(Prawirodihardjo,2009;h.335). 

 Asuhan selama masa nifas juga menjadi prioritas utama karena pada 

masa nifas merupakan masa kritis baik bagi dan anak. Risiko kesakitan dan 

kematian ibu serta bayi lebih sering terjadi pada masa postpartum. 

Diperkirakan 60% kematian ibu akibat kehamilan terjadi setelah persalinan 

dan 50 % kematian pada masa nifasyang terjadi dalam 24 jam pertama. 

Perdarahan pascapersalinan merupakan penyebab utama dari kematin ibu 

setiap tahunnya di dunia dan hampir 4 dan 5 kematian karena perdarahan 

pasca persalinan. sehingga pemantau pada masa nifas harus dilakukan 

dengan melakukan kunjungan(Ambarwati, 2009;h.2). 

 Periode neonatal merupakan suatu periode yang krisis nantinya akan 

memperngaruhi pertumbuhan dan perkembangan bayi bahkan sampai 

dewasa. Kurang baiknya penanganan bayi baru lahir yang sehat akan 

menyebabkan kematian. (Mochtar Rustam, 1998:119) 2/3 kematian bayi 

terjadi dalam 4 minggu setelah persalinan dan 60 %  kematian BBL terjadi 

dalam waktu 7 hari setelah bersalin. Dengan pemantauan melekat dan 

asuhan pada ibu dan bayi pada masa nifas dapat mencegah beberapa 

kematian pada bayi (Ambarwati, 2009;h.2). 

 Angka kematian bayi di Indonesia mempunyai angka kematian tertinggi 

330/100.000 dan angka kematian perinatal 420/100.000 persalinan hidup 
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dengan perkiraan persalinan hidup di Indonesia setiap tahunnya sekitar 

5.000.000 jiwa (Manuaba, 2008;h.262) 

 Untuk menekankan jumlah penduduk pemerintah menganjurkan untuk 

mengikuti program keluarga berencana. Program Keluarga Berencana ( KB ) 

sebagai salah satu cara untuk mengurangi tingginya angka kematian ibu. 

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu pelayanan kesehatan 

preventif yang paling dasar dan utama bagi wanita. Pelayanan keluarga 

berencana yang merupakan salah satu didalam  paket pelayanan  kesehatan 

reproduksi esensial perlu mendapat perhatian yang serius, karena dengan 

mutu pelayanan keluarga berencana berkualitas, diharapkan akan dapat 

meningkatkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan bagi wanita (Manuaba, 

2010;h.591)  

 Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan studi kasus 

dengan memberikan asuhan komprehensif pada ibu hamil TM III, bersalin, 

BBL, nifas, dan KB. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang dapat dirumuskan masalah yaitu :  

―Bagaimana cara memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif pada 

ibu hamil, bersalin, Bayi baru lahir, nifas, dan Keluarga berencana pada Ny 

W umur 25 tahun G2P1A0 umur kehamilan 40 minggu?‖ 

 

C. Tujuan  

1. Tujuan umum 

Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan penulis dalam memberikan 

asuhan kebidanan komprehensif pada kehamilan, persalinan, bayi baru 

lahir, nifas, dan keluarga berencana dengan menggunakan manajemen 

tujuh langkah varney dan melakukan pendokumentasian dengan metode 

SOAPIE. 

2. Tujuan khusus 

a. Mampu melakukan pengkajian dengan mengumpulkan data subjektif 

dan data objektif pasien pada kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, 

nifas, dan keluarga berencana berencana pada Ny W umur 25 tahun 

G2P1A0 umur kehamilan 40 minggu. 
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b. Mampu menginterprestasikan data pada kehamilan, persalinan, bayi 

baru lahir, nifas, dan keluarga berencana. 

c. Mampu mendiagnosa dan masalah potensial pada kehamilan, 

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

d. Mampu mengidentifikasi akan kebutuhan dan tindakan segera atau 

kolaborasi pada kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, dan 

keluarga berencana. 

e. Mampu merencanakan asuhan yang menyeluruh pada kehamilan, 

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

f. Mampu melaksanakan rencana asuhan yang menyeluruh pada 

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

g. Mampu mengevaluasi rencana asuhan yang telah dilakukan pada 

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

h. Mampu mendokumentasikan hasil asuhan dengan metode SOAPIE 

pada kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, dan keluarga 

berencana. 

 

D. Ruang Lingkup 

1. Sasaran  

Sasaran dari studi kasus ini adalah pada ibu hamil di trimester III, 

bersalin, bayi baru lahir, nifas, dan keluarga berencana fisiologi yaitu 

pada NY. W umur 25 tahun G2P1A0 umur kehamilan 39 minggu 3 hari, 

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

2. Tempat 

Tempat pengambilan studi kasus ini berada di puskesmas Rawalo. 

3. Waktu 

a. Waktu penyusunan proposal dilakukan dari bulan November 2014 

sampai Februari 2015. 

b. Pengambilan kasus dilakukan dari bulan Maret sampai Mei 2015. 

c. Penyelesaian karya tulis dilakukan dari bulan Mei sampai Juni 2015. 
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E. Manfaat 

1. Manfaat teoritis 

a. Bagi institusi pelayanan kesehatan 

Menambah referensi atau bahan pembelajaran dalam memberikan 

asuhan kebidanan kepada masyarakat khususnya tentang 

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

b. Bagi bidan 

Memperbanyak ilmu pengetahuan yang dapat menambah wawasan 

khususnya mengenai penatalaksanaan yang benar dan baik pada 

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

c. Bagi mahasiswa 

Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam memberikan 

asuhan kebidanan secara komprehensif pada kehamilan, persalinan, 

bayi baru lahir, nifas, dan keluarga berencana. 

2. Manfaat secara praktisi 

a. Bagi institusi 

Meningkatkan tambahan ilmu pengetahuan dan bacaan sebagai 

bahan pertimbangan dalam melaksanakan asuhan kebidanan pada 

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

b. Bagi instansi pelayanan kesehatan 

Dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya dalam 

memberikan asuhan kebidanan komprehensif pada ibu hamil di 

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

c. Bagi bidan  

Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan bidan dalam 

memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif pada ibu hamil, 

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

d. Bagi pasien 

Pasein mendapatkan pelayanan kesehatan khususnya kebidanan 

yang baik sesuai harapan pasien dengan asuhan yang telah 

diberikan. 
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e. Bagi masyarakat 

Masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan 

berkualitas khususnya pada ibu hamilan, bersalinan, bayi baru lahir, 

nifas normal dan keluarga berencana. 

 

F. Metode Memperoleh data  

Menurut Ari Sulistiyawati, 2010 h. 218. metode memperoleh data ini 

dilakukan dengan cara pengumpulan data primer dan sekuder. 

1. Data Primer 

a. Anamnesa 

Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab 

secara lisan dan langsung kepada responden. 

Anamnesa di bagi menjadi dua tipeyaitu: 

1) Autoanamnesis yaitu anamnesa yang dilakukan langsung kepada 

pasien yang dikaji. 

2) Alloanamnesis yaitu anamnesa yang dilakukan kepada orang lain 

yang dapat memberikan informasi terhadap pasien yang sedang 

dikaji. 

b. Pemeriksaan fisik 

Menurut Mocthar. 2012; pemeriksaan fisik yang dilakukan penulis 

untuk memperoleh data antara lain: 

1) Inspeksi 

Pemeriksaan dengan melihat bagian tubuh yang diperiksa melalui 

pengamatan 

2) Palpasi 

Pemeriksaan dengan menggunakan indra peraba yaitu kedua 

tangan. Kedua tangan melakukaan perabaan pada daerah yang 

diperiksa 

3) Perkusi 

Pemeriksaan dengan mengetuk bagian tubuh  yang diperiksa 

4) Auskultasi 

Pemeriksaan  dengan cara mendengarkan suara dari tubuh yang 

diperiksa 
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c. Observas 

Pengumpulan data dengan cara melihat, mendengar dan mencatat 

apa saja yang berhubungan dengan studi kasus yang sedang 

dikerjakan. 

2. Data Sekunder 

a. Dokumentasi 

Penulis mengunakan rekam medis yang berhubungan dengan pasien, 

contohnya status pasien 

b. Studi Pustaka 

Penulis menggunakan buku dan referensi-referensi yang 

berhubungan dengan kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas 

normal dan keluarga berencana 

c. Metode Elektronik 

Penulis menggunakan media elektronik untuk mencari journal-journal 

yang berhubungan dengan kehamilan, persalinan dan nifas 

(Sulistiyawati, 2010). 

 

G. Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

2. Tujuan Khusus 

D. Ruang Lingkup 

1. Sasaran 

2. Tempat 

3. Waktu 

E. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

a. Manfaat bagi penulis 

b. Manfaat bagi instansi pendidikan 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi instansi pelayanan kesehatan 
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b. Manfaat bagi masyarakat 

F. Metode Memperoleh Data 

1. Data Primer 

a. Anamnesa 

b. Pemeriksaan fisik meliputi: inspeksi, palpasi, perkusi 

dan auskultasi 

c. Observasi 

2. Data Sekunder 

a. Dokumentasi  

b. Studi Pustaka 

c. Media elektronik 

G. Sistematika penulisan 

BAB II : TINJAUAN TEORI 

BAB III : TINJAUAN KASUS 

BAB IV : PEMBAHASAN 

BAB V : PENUTUP 

a. Kesimpulan 

b. Saran  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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