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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut survei demografi kesehatan indonesia (SDKI) 2012 

mengatakan bahwa angka kematian ibu (AKI) di indonesia mencapai 359 per 

100.000 kelahiran hidup. Rata – rata kematian ini jauh melonjak dibanding 

hasil SDKI 2007 yang mencapai 228 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 

2012) 

Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya 

hamil normal adalah 280 hari(40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari 

hari pertama haid terakhir. Kehamilan dibagi dalam 3 triwulan yaitu triwulan 

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

bulan ke empat sampai 6 bulan, triwulan ketiga dari bulan ketujuh sampai 9 

bulan(Prawirohardjo, Sarwono, 2008, Hal: 89). 

Trimester tiga sering disebut periode penantian dengan penuh 

kewaspadaan. Pada periode ini wanita mulai menyadari kehadiran bayinya 

sebagai makhlik yang terpisah sehingga ia tidak sabar menanti kehadiran 

sang bayi. Perasaan was-was mengingat bayi dapat lahir kapanpun, 

membuatnya berjaga jaga dan memperhatikan serta menunggu tanda dan 

gejala persalinan muncul(Yeyeh, 2009, hal: 70). 

Persalinan normal Adalah proses lahirnya bayi pada letak belakang 

kepala (LBK) dengan tenaga ibu sendiri tanpa bantuan alat-alat serta tidak 

melukai ibu dan bayi yang umumnya berlangsung kurang dari 24 jam (Putri 

shinta siswoyo dkk, 2010, Hal: 2).Kala satu persalinan adalah kala 
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pembukaan yang berlangsung antara pembukaan nol sampai pembukaan 

lengkap, kala duadimulai dari pembukaan lengkap (10 cm) sampai bayi lahir, 

kala tiga dimulai setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta yang 

berlangsung tidak lebih dari 30 menit, kala empat dimulai dari saat lahirnya 

plasenta sampai 2 jam pertama post partum atau tahap disebut pemulihan 

yaitu periode yang kritis untuk ibu dan bayi baru lahir(Sumarah, Widyastuti 

Yani dkk, 2009,Hal: 5). 

Yang dimaksud dengan bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir 

dalam presentasi belakang kepala melaui vagina tanpa memakai alat, pada 

usia kehamilan genap 37 minggu sapai dengan 42 minggu, dengan berat 

badan 2500-4000 gram.Bayi baru lahir dikatakan normal jika mempunyai 

beberapa tanda antara lain: appearance color (warna kulit), seluruh tubuh 

kemerah-merahan, pulse (heart Rate) atau frekuensi jantung > 100 x/ menit, 

grimace (reaksi terhadao rangsangan), menangis, batuk/ bersin, 

activity(tonus otot ), gerakan aktif, respiration, bayi menangis kuat (Rukiyah 

Ai Yeyeh, Yulianti Lia, 2012, Hal: 2). 

Dari berbagai pengalaman dalam menanggulangi kematian ibu dan 

bayi petugas kesehatan menganjurkan upaya pertolongan difokuskan pada 

periode intrapartum.  Masa nifas merupakan masa sesudah persalinan dan 

kelahiran bayi, plasenta serta selaput yang diperlukan untuk memulihkan 

kembali organ kandungan seperti sebelum hamil dengan waktu kurang lebih 

6 minggu(saleha Sitti, 2009, Hal: 4). pada kunjungan postpartum 6 minggu 

memberikan konseling KB secara dini. 

Kontrasepsi merupakan  kata yang berasal dari kata kontra yang 

berarti mencegah atau melawan sedangkan konsepsi adalah pertemuan 
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antara sel telur yang matang dan sel sperma yang mengakibatkan 

kehamilan. Pemilihan jenis kontrasepsi didasarkan pada tujuan penggunaan 

yaitu menjarangkan kehamilan (mengatur kesuburan ). Masa saat istri 

berusia 20- 30 tahun adalah cara yang paling baik untuk melahirkan anak 

dengan jarak kelahiran 3-4 tahun. Kontrasepsi yang sesuai misalnya AKDR, 

pil, suntik (Sukarni Icemi dan Wahyu, 2013, Hal: 366). 

Asuhan kebidanan komprehensif merupakan suatu pemeriksaan yang 

dilakukan secara lengkap dengan adanya pemeriksaan Laboratorium 

sederhana dan konseling Asuhan Kebidanan Komprehensif mencakup 

empat kegiatan pemeriksaan berkesinambungan diantaranya asuhan 

kebidanan kehamilan, persalinan, masa nifas, bayi baru lahir (varney,2006).  

Bidan dalam  mejalankan praktik berwenang untuk memberikan Pelayanan 

kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a diberikan pada 

masa prahamil, kehamilan, masa persalinan, masa nifas, masa menyusui 

dan masa antara dua kehamilan (Permenkes 1464/X/Menkes/2010). 

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan asuhan kebidanan 

Komprehensif yaitu untuk memantau kesehatan ibu mulai dari kehamilan, 

bersalin, bayi baru lahir, nifas, keluarga berencana, sehingga penulis tertarik 

untuk mengambil kasus tentang asuhan kebidanan komprehensif yang 

dilaksanakan di Puskesmas Klampok I Banjarnegara. Asuhan tersebut 

diberikan sudah sesuai dengan kewenangan bidan. Dengan menggunakan 

metode SOAP. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam 

kasus ini adalah “Bagaimana Asuhan Kebidanan Komperhensif Hamil 

fisiologis,  Bersalin fisiologis, Bayi Baru Lahir fisiologis, Nifas fisiologis  dan 

Masa antara (KB suntik depoprovera) pada Ny. L Umur 29 Tahun GIIIPIAI di 

Puskesmas Klampok I Kabupaten Banjarnegara? 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Mampu menerapkan asuhan secara komprehensif hamil,Hamil fisiologis,  

Bersalin fisiologis, Bayi Baru Lahir fisiologis, Nifas fisiologis  dan Masa 

antara (KB suntik depoprovera) pada Ny. L Umur 29 Tahun GIIIPIAI di 

Puskesmas Klampok I Banjarnegara berdasarkan standar pelayanan 

kebidanan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mahasiswa mampu menerapkan pengkajian data subyektif dan 

obyektif yang diperlukan untuk melakukan asuhan kebidanan 

komprehensif pada kehamilan fisiologis, Persalinan fisiologis, Bayi Baru 

Lahir fisiologis, Nifas fisiologis dan Masa antara (KB suntik 

depoprovera) pada Ny. L umur 29 tahun GIII PI AI di Puskesmas 

Klampok I Kabupaten Banjarnegara. 

b. Mahasiswa mampu  menginterpretasi dari hasil data yang diperoleh 

untuk mengidentifikasi pemberian asuhan kebidanan komprehensif 

pada kehamilan fisiologis, Persalinan fisiologis, Bayi Baru Lahir 

fisiologis, Nifas fisiologis dan Masa antara (KB suntik depoprovera) 
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pada Ny. L umur 29 tahun GIII PI AI di Puskesmas Klampok I 

Kabupaten Banjarnegara. 

c. Mahasiswa Mampu menentukan diagnosis potensial secara 

komprehensif pada kehamilan fisiologis, Persalinan fisiologis, Bayi Baru 

Lahir fisiologis , Nifas fisiologis dan Masa antara (KB suntik 

depoprovera) pada Ny. L umur 29 tahun GIIIPI AI di Puskesmas 

Klampok I Kabupaten Banjarnegara. 

d. Mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan akan tindakan segera 

atau kolaborasidan konseling secara komprehensif pada kehamilan 

fisiologis, Persalinan fisiologis, Bayi Baru Lahir fisiologis, Nifas fisiologis 

dan Masa antara (KB suntik depoprovera) pada Ny. L umur 29 tahun 

GIIIPI AI di Puskesmas Klampok I Kabupaten Banjarnegara. 

e. Mahasiswa mampu melakukan perencanaan asuhan yang akan 

diberikan secara komprehensif pada kehamilan fisiologis , Persalinan 

fisiologis, Bayi Baru Lahir fisiologis, Nifas fisiologis dan Masa antara 

(KB suntik depoprovera) pada Ny. L umur 29 tahun GIIIPI AI di 

Puskesmas Klampok I Kabupaten Banjarnegara. 

f. Mahasiswa mampu melakukan asuhan yang telah direncanakan 

secara komprehensif pada kehamilan fisiologis, Persalinan fisiologis, 

Bayi Baru Lahir fisiologis, Nifas fisiologis dan Masa antara (KB suntik 

depoprovera) pada Ny. L umur 29 tahun GIIIPI AI di Puskesmas 

Klampok I Kabupaten Banjarnegara. 

g. Mahasiswa mampu mengevaluasi dari pelaksanaan yang telah 

dilakukan pada ibu selama masa kehamilan fisiologis , Persalinan 

fisiologis, Bayi Baru Lahir fisiologis, Nifas fisiologis dan Masa antara 
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(KB suntik depoprovera) pada Ny. L umur 29 tahun GIIIPI AI di 

Puskesmas Klampok I Kabupaten Banjarnegara. 

h. Mendokumentasikan asuhan yang diberikan secara tepat dengan 

menggunakan metode SOAPIE 

 

D. Ruang Lingkup 

1. Sasaran 

Ibu hamil fisiologis, bersalin fisiologis, bayi baru lahir fisiologis, nifas 

fisiologis, Masa antara (KB suntik depoprovera) pada Ny. L umur 29 

tahun GIIIPIAI. 

2. Tempat 

Pengambilan kasus ini dilaksanakan di puskesmas klampok 1 

Kabupaten Banjarnegara. 

3. Waktu 

a. Penyusunan proposal dilkukan dari tanggal 18 November 2013 

sampai dengan tanggal 22 Febuari 2014 

b. Waktu pengambilan data pendahuluan kasus dilakukan tanggal 3 

Maret 2014 

c. Waktu pengambilan kasus karya tulis ilmiah dilakukan dari tanggal 13 

Maret 2014 sampai dengan tanggal 4 Mei 2014 
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E. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat teoritis 

a. Bagi Mahasiswi Kebidanan 

Memberikan wawasan dan pengetahuan yang mendalam mengenai 

kehamilan fisiologis trimester tiga, persalinan fisiologis, nifas 

fisiologis, BBL fisiologis, dan KB. 

b. Bagi Puskesmas 

Studi kasus ini dapat menjadi bahan diskusi dalam melakukan asuhan 

kebidanan pada kasus ibu hamil fisiologis trimester tiga, bersalin 

fisiologis, nifas fisiologis, BBL fisiologis dan KB pada kasus Ny. L umur 

29 tahun di Puskesmas Klampok I Kecamatan Mandiraja, Kabupaten 

Banjarnegara. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi profesi 

Dapat dijadikan sebagai bahan dalam melaksanakan asuhan 

kebidanan pada kasus ibu hamil fisiologis trimester tiga, bersalin 

fisiologis, nifas fisiologis, BBL fisiologis dan KB 

b. Bagi Pasien 

Mampu dijadikan sebagai pembelajaran tentang asuhan kebidanan 

pada kasus ibu hamil fisiologis trimester tiga, bersalin fisiologis, nifas 

fisiologis, BBL fisiologis dan KB 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini dengan 

cara primer dan sekunder. 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Sri Rahayu, Kebidanan DIII UMP, 2014



8 
 

 
  

1. Data Primer 

a. Wawancara 

Penulis mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab secara 

langsung kepada pasien. 

b. Pemeriksaan 

Penulis mengumpulkan data melalui pemeriksaan fisik dengan 

inspeksi, palpasi, auskultasi, dan pemeriksaan penunjang (cek 

haemoglobin) dengan metode sahli. 

2. Data Sekunder 

a. Dokumentasi  

Penulis menggunakan rekam medic klien yang ada kaitannya dengan 

kasus pasien. 

b. Studi Pustaka  

Penulis mencari sumber informasi melalui beberapa sumber dan 

referensi atau literature yang berhubungan dengan kasus yang diambil 

yaitu tentang asuhan komprehensif pada ibu hamil trimester III sampai 

Kb. 

Memperoleh informasi dari penelitian terdahulu dengan 

menggunakan data primer atau data sekunder dengan menelusuri 

literature yang ada serta menelaahnya secara tekun dengan dengan 

mengadakan survey terhadap data yang telah ada, menggali teori-teori 

yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkepentingan, 

mencari metode-metode serta penelitian, baik dalam mengumpulkan 

data dalam menganalisis data, yang telah digunakan serta 

menghindari duplikasi yang tidak diinginkan. 
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G. Sistematika Penulisan 

BAB  I PENDAHULUAN 

Terdiri dari pendahuluan yang menguraikan latar belakang 

masalah, tujuan, pembatasan kasus,metode pengumpulan data, 

dan sistematika penulisan. 

BAB  II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini terdiri dari : 

a. Tinjauan Asuhan Kebidanan komprehensif yang meliputi 

definisi, tujuan, tanda dan gejala, pemeriksaan penunjang, 

identifikasi tanda bahaya. 

b. Aspek Hukum 

Berlandasan hukum baik undang- undang maupun 

kepmenkes  serta wewenang bidan sesuai kasus yang 

diambil. 

BAB  III TINJAUAN KASUS 

Terdiri dari tinjauan kasuspadaAsuhan Kebidanan Komperhensif  

Hamil fisiologis,  Bersalin fisiologis, Bayi Baru Lahir fisiologis, 

Nifas fisiologis  dan Masa Antara (KB suntik depoprovera ) pada 

Ny. L Umur 29 Tahun GIIIPIAI di Puskesmas Klampok I 

Kabupaten Banjarnegara. 

BAB  IV PEMBAHASAN 

Terdiri dari pembahasan kasus meliputi pembahasan masalah 

kesenjangan teori dan kenyataan pada asuhan kebidanan 

komperhensif pada ibu hamil fisiologis, bersalin fisiologis, Nifas 

fisiologis, bayi baru lahir fisiologis dan Masa Antara (KB suntik 
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depoprovera ) pada Ny. L umur 29 tahun GIIIPIAI Kabupaten 

Banjarnegara. 

BAB  V PENUTUP 

Berisi : 

A. Kesimpulan  

Terdiri dari uraian ringkasan teori, diagnosa potensial, 

penatalaksanaan kebidanan, pengkajian dan interpretasi 

data,dan evaluasi yang dilakukan. 

B. Saran  

Terdiri dari anjuran yang diberikan bagi pihak- pihak yang 

terkait. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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