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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Menurut Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 

2007, Angka Kematian Ibu (AKI) masih cukup tinggi, yaitu 228 per 

100.000 kelahiran hidup (suwandi, 2010).Angka kematian ibu di Jawa 

Tengah adalah 252 per 100.000 kelahiran hidup, Angka tersebut masih 

jauh dua kali lipat lebih tinggi dari target Millenium Development Goals 

(MDGs) 2015 yakni 102 per 100.000 kelahiran hidup (Erlina, 2008).Angka 

Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Banyumas tahun 2011 sebesar 129 per 

100.000 kelahiran hidup, pada tahun 2012 sebesar 102 per 100.000 

kelahiran hidup. Dengan demikian AKI pada tahun 2012 mengalami 

penurunan sebesar 27 per 100.000 kelahiran hidup.Menurut Indikator 

Indonesia Sehat (IIS 2010) AKI sebesar 150/100.000 kelahiran hidup, jika 

dibandingkan nilai tersebut AKI di Kabupaten Banyumas masih dibawah 

IIS. 

Angka kematian bayi hasil SDKI 2012 adalah 32 kematian per 

1.000 Beberapa penyebab kematian bayi baru lahir (neonatus) yang 

terbanyak disebabkan oleh kegawatdaruratan dan penyulit pada masa 

neonates seperti berat bayi lahir rendah, asfiksia neonatorum, syndrome 

gawat nafas, hiperbilirubenemia, sepsis neonatorum, trauma lahir dan 

kelainan congenital. 
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Untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi maka perlu 

dilakukan deteksi dini dengan menerapkan asuhan kebidanan komperhensif 

pada kehamilan, persalinan, bayi baru lahir dan nifas. 

Asuhan kebidanan komperhensif adalah suatu pemeriksaan yang 

dilakukan secara lengkap dengan adanya pemeriksaan laboratorium 

sederhana dan konseling yang mencangkup empat kegiatan pemeriksaan 

yang berkesinambungan diantaranya adalah asuhan kehamilan, persalinan, 

bayi baru lahir, nifas (Varney.2006). 

Seorang wanita akan mengalami proses kehamilan, persalinan, nifas 

dan masa antara (KB) dimana masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai 

lahirnya janin.Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 

minggu 7 hari) dihitung dari pertama haid terakhir.Kehamilan dibagi menjadi 

3 triwulan, triwulan pertama dimulai dari konsepsi sampai 3 bulan, triwulan 

kedua dimulai dari bulan keempat sampai 6 bulan dan triwulan ketiga dimulai 

dari bulan ke 7 sampai bulan ke 9 (sarwono.2006.h.89). Ibu hamil sebaiknya 

rutin melakukan kunjungan ke bidan atau dokter sedini mungkin semenjak ia 

merasakan dirinya hamil untuk mendapatkan pelayanan atau asuhan 

antenatal. Tujuan asuhan antenatal antara lain : Memantau kemajuan 

kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin, 

mengenali secara dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi yang 

mungkin terjadi selama hamil, termasuk riwayat penyakit secara umum, 

meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental dan social ibu 

dan janin, mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan 
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selamat ibu maupun bayinya dengan trauma seminimal mungkin, 

mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan normal dan pemberian ASI 

ekseklusif, mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima 

kelahiran bayi agar dapat tumbuh kembang secara normal. 

Sebagai kelanjutan dari proses kehamilan yang cukup bulan adalah 

proses persalinan dimana hasil konsepsi (janin dan plasenta) yang telah 

cukup bulan atau dapat hidup diluar kandungan dikeluarkan melalui jalan 

lahir atau melalui jalan lain, dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan 

sendiri) (manuaba.2012.h.164).Tujuan asuhan persalinan normal adalah 

menjaga kelangsungan hidup dan memberikan derajat kesehatan yang tinggi 

bagi ibu dan bayinya melalui upaya yang terintegrasi dan lengkap tetapi 

dengan intervensi seminimal mungkin agar prinsip keamanan dan kualitas 

pelayanan dapat terjaga pada tingkat yang optimal (APN.2008.h.3).Sebagai 

bidan harus melakukan asuhan sayang ibu pada saat ibu akan bersalin 

antara lain mengikutsertakan suami dan keluarga selama proses 

persalinannya, memperhatikan dan memberi dukungan selama 

persalinannya (APN.2008.h.12). 

Setelah proses persalinan berlangsung, ibu akan mengalami masa 

nifas, adanya program pelayanan kunjungan postpartum atau kunjungan 

nifas dilakukan untuk memantau dan memberi pelayanan kesehatanpada 

ibu(Vivian.2012.h.1). Pemantauan harus dilakukan pada masa nifas untuk 

mendeteksi dini adanya kegawatdaruran. Asuhan yang diberikan bidan pada 

masa nifas meliputi data subyektif dan obyektif yaitu riwayat kesehatan 
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(keluhan yang dirasa ibu, kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan, riwayat 

tentang persalinan, obat yang dikonsumsi, perasaan yang berkaitan dengan 

kelahiran bayi, adakah kesulitan dalam pemberian ASI, dukungan dari suami 

dan keluarga, pengetahuan tentang nifas) dan pemeriksaan fisik (keadaan 

umum, tanda-tanda vital, payudara, abdomen, kandung kemih, genetalia dan 

perineum, ektermitas bawah, pengkajian psikologis) (Vivian.2012.h.87) 

Bidan memberikan asuhan pada bayi baru lahir meliputi menjaga 

kehangatan, membersihkan jalan napas (bila perlu), keringkan dan tetap jaga 

kehangatan, potong dan ikat tali pusat tanpa membubuhi apapun kira-kira 2 

menit setelah lahir, lakukan inisiasi menyusui dini dan kontak kulit bayi 

dengan kontak kulit ibu, beri salep mataantibiotika tetrasiklin 1% pada ke 2 

mata, beri suntikan vitamin k setelah inisiasi menyusui dini, beri imunisasi 

Hb0 kira-kira 1-2 jam setelah pemberian vitamin 

Untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi masyarakat dunia 

merancang keluarga berencana, masyarakat dapat menerima hampir semua 

metode medis teknis keluarga berencana yang dicanangkan oleh pemerintah 

(manuaba.2012.h.591) 

Dari data diatas penulis tertarik mengambil judul “Asuhan Kebidanan 

Komperhensif padaKehamilan Dengan Anemia Sedang, Persalinan Dengan 

Perdarahan Postpartum Primer, Bayi Baru Lahir, Nifas danMasa Antara (KB 

Implant)Pada Ny N Umur 20 Tahun G1P0A0di Kabupaten Banyumas”.   
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah 

“Bagaimana Asuhan Kebidanan Komperhensif pada Kehamilan Dengan 

Anemia Sedang, Persalinan Dengan Perdarahan Postpartum Primer, Bayi 

Baru Lahir, Nifas dan Masa Antara (KB Implant) Pada Ny N Umur 20 Tahun 

G1P0A0 di Kabupaten Banyumas’’ ?.  

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum  

Penulis mampu melaksanakan asuhan kebidanan komperhensif pada 

“Asuhan Kebidanan Komperhensif pada Kehamilan Dengan Anemia Sedang, 

Persalinan Dengan Perdarahan Postpartum Primer, Bayi Baru Lahir, Nifas 

dan Masa Antara (KB Implant) Pada Ny N Umur 20 Tahun G1P0A0 di 

Kabupaten Banyumas’’ dengan pendekatan manajemen asuhan kebidanan 

menurut 7 langkah varney . 

2. Tujuan Khusus 

a. Penulis mampu malaksanakan pengkajian pada kehamilan dengan 

anemia sedang, persalinan dengan perdarahan postpartum primer, 

bayi baru lahir, nifas dan masa antara (KB Implant)  

b. Penulis mampu menginterpretasikan data padakehamilan dengan 

anemia sedang, persalinan dengan perdarahan postpartum primer, 

bayi baru lahir, nifas dan masa antara (KB Implant)  
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c. Penulis mampu menentukan diagnose potensial yang mungkin timbul 

terhadap kehamilan dengan anemia sedang, persalinan dengan 

perdarahan postpartum primer, bayi baru lahir, nifas dan masa antara 

(KB Implant)  

d. Penulis mampu mengidentifikasikan kebutuhan akan tindakan segera 

atau kolaborasi dan konsultasi pada kehamilan dengan anemia 

sedang, persalinan dengan perdarahan postpartum primer, bayi baru 

lahir, nifas dan masa antara (KB Implant)  

e. Penulis mampu menyusun perencanaan kebidanan sehingga 

masalah dapat dipecahkan sesuai kebutuhan pada kehamilan dengan 

anemia sedang, persalinan dengan perdarahan postpartum primer, 

bayi baru lahir, nifas dan masa antara (KB Implant)  

f. Penulis mampu melaksanakan rencana tindakan kebidanan dengan 

kebutuhan pada kehamilan dengan anemia sedang, persalinan 

dengan perdarahan postpartum primer, bayi baru lahir, nifas dan 

masa antara (KB Implant). 

g. Penulis mampu mengevaluasi tindakan kebidanan yang telah 

dilaksanakan pada kehamilan dengan anemia sedang, persalinan 

dengan perdarahan postpartum primer, bayi baru lahir, nifas dan 

masa antara (KB Implant)  

h. Penulis mampu melakukan pendokumentasian hasil pengkajian kasus 

secara varney dan mampu memdokumentasikan secara SOAP 
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(Subyektif, Obyektif, Assesment dan Planning) sebagai data 

perkembangan. 

D. Ruang Lingkup 

1. Sasaran    : pada kehamilan dengan anemia 

sedang, persalinan dengan perdarahan postpartum primer, bayi baru 

lahir, nifas dan masa antara (KB Implant) pada Ny N umur 20 tahun 

G1P0A0 

2. Tempat    : BPM Nani Sunarsih  

3. Waktu 

 Penyusunan proposal :  

 Pengambilan kasus : 13 April 2014 

E. Manfaat 

1. Teoritis 

Dapat digunakan sebagai referensi dan bacaan untuk melakukan 

asuhan kebidanan komperhensif pada kehamilan dengan anemia 

sedang, persalinan dengan perdarahan postpartum primer, bayi baru 

lahir, nifas dan masa antara (KB Implant). 

2. Praktis 

a. Bagi instansi pelayanan kesehatan 

Meningkatkan mutu pelayanan kebidanan pada kehamilan 

dengan anemia sedang, persalinan dengan perdarahan postpartum 

primer, bayi baru lahir, nifas dan masa antara (KB Implant). 
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b. Bagi masyarakat 

Masyarakat memperoleh pelayanan kebidanan yang sesuai 

dengan asuhan kebidanan komperhensif pada kehamilan dengan 

anemia sedang, persalinan dengan perdarahan postpartum primer, 

bayi baru lahir, nifas dan masa antara (KB Implant). 

c. Bagi penulis 

Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan 

dalam memberikan asuhan kebidanan komperhensif pada kehamilan 

dengan anemia sedang, persalinan dengan perdarahan postpartum 

primer, bayi baru lahir, nifas dan masa antara (KB Implant)  

F. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara  

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

mewawancarai  langsung responden yang diteliti ( Isna Hikmawati, 2011). 

2. Observasi  

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan mengadakan 

pengamatan langsung kepada responden penelitian (Isna 

Hikmawati,2011). 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

mengambil data yang berasal dari dokumen asli (Isna Hikmawati,2011). 
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4. Pemeriksaan  

 Merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan data 

atau keterangan lain (notoatmodjo.2010.h.131) 

a) Inspeksi 

Merupakan proses observasi atau melihat bagian tubuh untuk 

mendeteksi karakteristik normal atau fisik yang signifikan. (Muttaqin, 

2010 h.12) 

b) Palpasi 

Merupakan Pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan 

kedua tangan dengan menyentuh bagian tubuh untuk membuat suatu 

pengukuran sensitif terhadap tanda khusus fisik. (Muttaqin, 2010; 

h.14)  

c) Perkusi 

Merupakan suatu teknik pemeriksaan fisik dengan melakukan 

pengetukan tubuh menggunakan ujung-ujung jari untuk mengevaluasi 

ukuran, batasan, dan konsistensi organ-organ tubuh yang bertujuan 

untuk menemukan adanya cairan di dalam rongga tubuh. (Muttaqin, 

2010; h.18) 

d) Auskultasi 

Merupakan suatu teknik pemeriksaan dengan cara mendengarkan 

bunyi yang dihasilkan dalam tubuh. (Muttaqin, 2010; h.19) 
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5. Media elektronik 

 Penulis membuka website dan jurnal yang berhubungan dengan 

asuhan kebidanan komprehensif pada kehamilan dengan anemia 

sedang, persalinan dengan perdarahan postpartum primer, bayi baru 

lahir, nifas dan masa antara (KB Implant). 

G. Sistematika Penulisan 

BAB I  : Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang 

lingkup, manfaat, pengumpulan data, sistematika penulisan. 

BAB II  : Tinjauan Teori 

Bab ini berisi tinjauan medis meliputikehamilan dengan 

anemia sedang, persalinan dengan perdarahan postpartum 

primer, bayi baru lahir, nifas dan masa antara (KB Implant)  

BAB III  : Tinjauan Kasus 

Bab ini berisi tinjauan kasus pada Ny N tentang kehamilan 

dengan anemia sedang, persalinan dengan perdarahan 

postpartum primer, bayi baru lahir, nifas dan masa antara (KB 

Implant).   

BAB IV  : Pembahasan 

Bab ini berisi adanya kesenjangan atau tidak antara teori 

dengan data yang diperoleh dari pasien. 
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BAB V  : Penutup 

Berisi tentang kesimpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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