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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari 

spermatozoa dan ovum dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung 

dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung 

dalam waktu 40 minggu, namun jika kehamilan berlangsung terus setelah 42 

minggu atau lebih menjadi kehamilan lewat waktu atau serotinus. (Sarwono, 

2009; h. 685). 

Pada kehamilan lewat bulan risiko kematian dan kesakitan perinatal 

akan meningkat menjadi 3 kali lebih tinggi dari pada kehamilan aterm. Pengaruh 

kehamilan lewat bulan dalam kandungan bermacam-macam, seperti: berat 

badan terus meningkat/ tidak bertambah, kurang dari semestinya atau dapat 

meninggal dalam kandungan karena kekurangan nutrisi dan oksigen. (Fadlun, 

2011; h. 86). 

Masalah kematian dan kesakitan ibu di Indonesia masih merupakan 

masalah besar, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 

dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian 

Kesehatan, Angka kematian Ibu (AKI) tercatat mencapai 359 per 100 ribu 

kelahiran hidup. Angka kematian tahun 2012 mengalami peningkatan dibanding 

hasil SDKI 2007 yang mencapai 228 per 100 ribu. 

Berdasarkan data diatas, maka keberhasilan sebuah proses persalinan 

sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik ibu dan bayi, kondisi psikis maupun 
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penolong yang membantu proses persalinan. Bila salah satu dari faktor tersebut 

ada yang tidak sesuai bisa terjadi masalah dalam proses persalinan, baik 

terhadap ibu atau bayinya, sehingga diharapkan tenaga kesehatan terutama 

bidan dapat melakukan asuhan untuk dapat mendeteksi secara dini 

kemungkinan adanya salah satu faktor yang dapat menghambat kelancaran 

sebuah proses persalinan (Asrinah, 2010; h. 9). 

Pada saat asuhan antenatal maupun pasca persalinan seorang bidan 

dapat memberi konseling mengenai kontrasepsi. Kontrasepsi mantap 

merupakan salah satu metode kontrasepsi yang dilakukan dengan cara 

mengikat atau memotong saluran telur pada perempuan, karena sifatnya yang 

permanen maka kontrasepsi ini hanya diperkenankan bagi mereka yang sudah 

mantap untuk tidak memiliki anak kembali (Rinawati, 2013; h. 119). 

Bidan dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada kemampuan dan 

kewenangannya yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan 

(PerMenKes) Nomor 1464 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan, 

sehingga dapat melakukan asuhan komprehensif dengan mengumpulkan dan 

memperbaharui data yang lengkap dan relevan secara sistematis melalui 

pengkajian yang komprehensif terhadap kesehatan setiap klien, termasuk 

mengkaji riwayat kesehatan dan melakukan pemeriksaan fisik (Saminem, 2009; 

h. 14). 

Data dari rumah sakit umum daerah purbalingga tahun 2013 untuk 

Persalinan normal ada 334, Persalinan dengan komplikasi 701, Sectio Caesaria 

376. Untuk Bayi BB < 1500  ada 54, BB >1500 - <2500 ada 181, BB > 2500 - 

<4000 ada 951, BB > 4000 ada 31, jumlah total kelahiran bayi ada 1217. 
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Dengan tingginya angka persalinan patologis, maka penulis tertarik 

untuk menulis Karya Tulis Ilmiah mengenai “Asuhan Kebidanan secara 

Komprehensif pada Ibu Hamil, Ibu Bersalin, BBL, Ibu Nifas dan KB Pada Ny. K  

Umur 37 tahun   G4 P2 A1  Umur kehamilan 41 minggu 2 hari di RSUD 

Purbalingga tahun 2014”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Bagaimana Asuhan secara Komprehensif pada Ibu Hamil, Bersalin, BBL, 

Nifas dan KB pada Ny K, Umur 37 tahun  G4  P2  A1  di RSUD Purbalingga 

tahun 2014 ? 

 

C. Tujuan 

1. Mampu menerapkan Asuhan secara komprehensif Ibu hamil, bersalin, BBL, 

nifas dan KB berdasarkan standar pelayanan kebidanan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mampu melakukan pengkajian pada ibu hamil, bersalin, BBL, nifas dan 

KB. 

b. Mampu menginterpretasikan data pengkajian pada ibu hamil, bersalin, 

BBL, nifas dan KB. 

c. Mampu melakukan diagnosa pada ibu hamil, bersalin, BBL, nifas dan 

KB. 

d. Mampu melakukan Identifikasi kebutuhan yang diperlukan untuk 

tindakan segera pada ibu hamil, bersalin, BBL, nifas dan KB 

e. Mampu melakukan perencanaan tindakan pada ibu hamil, bersalin, BBL, 

nifas dan KB sesuai dengan kebutuhan yang ada. 
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f. Mampu melakukan tindakan kebidanan yang telah direncanakan pada 

ibu hamil, bersalin, BBL, nifas dan KB sesuai dengan kebutuhan yang 

ada. 

g. Mampu melakukan evaluasi tindakan kebidanan pada ibu hamil, 

bersalin, BBL, nifas dan KB. 

h. Mampu membuat dokumentasi pengkajian asuhan kebidanan dengan 

metode SOAP. 

 

D. Ruang Lingkup 

1. Sasaran 

Ibu hamil, bersalin, BBL, nifas dan KB pada Ny K, Umur 37 tahun G4 P2 A1. 

2. Tempat Pengambilan Kasus 

Pengambilan kasus dilakukan di RSUD Goeteng Taruna Dibrata 

Purbalingga. 

3. Waktu 

Asuhan secara komprehensif pada ibu hamil, bersalin, BBL, nifas dan KB 

dilakukan pada bulan maret 2014 yaitu pada PKK III. 

 

E. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Institusi Pendidikan 

Karya tulis ilmiah ini diharapkan akan menambah pustaka untuk refensi 

mengenai ibu hamil, bersalin, BBL, nifas dan KB. 
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b. Bagi Penulis (Mahasiswa) 

Dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, kemampuan dan dapat 

menjadi referensi mahasiswa dalam memberikan asuhan secara 

komprehensif pada ibu hamil, bersalin, BBL, nifas dan KB. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi tenaga kesehatan 

Diharapkan dapat memberikan asuhan secara komprehensif pada ibu 

hamil, bersalin, BBL, nifas dan KB. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini dengan 

cara data primer dan sekunder. 

1. Data primer 

a. Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan adalah suatu hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh 

perhatian untuk menyadari adanya rangsangan. Mula-mula rangsangan 

dari luar mengenai indera dan terjadilah penginderaan, kemudian 

apabila rangsangan tersebut menarik perhatian akan dilanjutkan dengan 

adanya pengamatan (Notoatmodjo, 2010; h. 131) 

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu metode yang dipergunakan untuk 

mengumpulkan data, dimana peneliti mendapatkan keterangan atau 

informasi secara lisan dari seseorang sasaran penelitian (responden) 

atau bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut (face to 

face). Gejala-gejala sosial yang tidak dapat terlihat atau diperoleh 
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melalui observasi dapat digali dari wawancara (Notoatmodjo, 2010; 

h.139). 

c. Pemeriksaan Fisik 

Tujuan pemeriksaan fisik adalah untuk mendeteksi komplikasi 

kehamilan. (Maemunah, 2009; h 147). Pemeriksaan fisik dimulai dari 

kepala ke ujung kaki dapat lebih mudah dilakukan pada kondisi klinik. 

Dalam melakukan pemeriksaan fisik menggunakan empat dasar yang 

digunakan, meliputi : inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi (Muttaqin, 

2010; h. 28). 

2. Data sekunder 

a. Dokumentasi 

Penulis menggunakan rekam medik pasien yang ada hubungannya 

dengan data-data mengenai pasien maupun dari pemeriksaan fisik yang 

telah dilakukan. 

b. Studi Pustaka 

Penulis mencari informasi melalui beberapa  buku dan situs website, 

jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan kehamilan, persalinan, 

BBL, nifas dan KB. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini berdasarkan sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai : Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan, Ruang LIngkup, Manfaat, Metode Pengumpulan Data, 

Sistematika Penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini terdiri dari : Tinjauan Teori Medis yaitu : Definisi, Etiologi, 

Patofisiologi, Tanda dan gejala serta Penatalaksanaannya secara 

Komprehensif dari Kehamilan, Persalinan, BBL, nifas dan KB. 

BAB III TINJAUAN KASUS 

Bab ini membahas mengenai Asuhan Kebidanan yang telah 

dilaksanakan, yaitu : Pengkajian data subjektif dan objektif, 

Assessment, Planning, Implementasi dan Evaluasi. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Membahas kesamaan dan perbedaan antara teori dengan praktik 

diLahan secara Komprehensif dari Kehamilan, Persalinan, BBL, nifas 

dan KB berdasarkan standar pelayanan kebidanan. 

BAB V PENUTUP 

Memuat Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan adalah inti ringkasan dari awal hingga akhir semua 

materi. 

Saran adalah ungkapan yang diharapkan untuk dapat meningkatkan 

mutu pelayanan yang ada. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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