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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peningkatan kesehatan ibu di Indonesia, yang merupakan tujuan 

pembangunan  Millennium Development Goals (MDGs) kelima, berjalan 

lambat dalam beberapa tahun terakhir. Rasio kematian ibu, yang 

diperkirakan sekitar 228 per 100.000 kelahiran hidup, tetap tinggi di atas 

200 selama dekade terakhir, meskipun telah dilakukan upaya-upaya 

untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu. Hal ini bertentangan 

dengan negara-negara miskin di sekitar Indonesia yang menunjukkan 

peningkatan lebih besar pada MDGs kelima (Unicef, 2012). 

Berdasarkan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 

2012, AKI (yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, nifas) sebesar 

359 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih cukup tinggi jika 

dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Kawasan Association of 

Southeast Asian Nations (ASEAN) pada tahun 2007, ketika AKI di 

Indonesia mencapai 228 per 100.000 kelahiran hidup, AKI di Singapura 

hanya 6 per 100.000 kelahiran hidup, Brunei 33 per 100.000 kelahiran 

hidup, Filipina 112 serta Malaysia dan Vietnam sama- sama mencapai 

160 per 100.000 kelahiran hidup (Kemenkes RI, 2015; h. 85 – 86; h. 107). 

AKI di Indonesia sejak tahun 1991 hingga 2007 mengalami 

penurunan dari 390 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup. Namun, 

pada tahunn 2012 SDKI kembali mencatat kenaikan AKI yang signifikan, 

yakni dari 228 menjadi 359 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. 
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Berdasarkan SDKI tahun 2012 AKB sejak tahun 1991 hingga tahun 2007 

mengalami penurunan yaitu dari 32 per 1000 kelahiran hidup menjadi 19 

per 1000 kelahiran hidup dan pada tahun 2012 tetap 19 per 1000 

kelahiran hidup (Kemenkes RI, 2015; h. 85-86; h.107). 

Data rekapitulasi tahun 2013 triwulan II di Provinsi Jawa Tengah 

AKI per 100.000 kelahiran hidup ada 359 kasus dan AKN per 1000 

kelahiran hidup ada 2.364 kasus. Kabupaten Banyumas AKI per 100.000 

kelahiran hidup ada 14 kasus dan AKN per 1000 kelahiran hidup ada 118 

kasus. AKI dan AKN merupakan tingkat permasalahan kesehatan 

masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, faktor 

penyebab kematian ibu, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, 

tingkat keberhasilan program Kesehatan Ibu Anak (KIA) dan Keluarga 

Berencana (KB) (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2013). 

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Banyumas tahun 2014 

sebesar 114,73 per 100.000 kelahiran hidup, menurun dibanding tahun 

2013 sebesar 124.13 per 100.000 kelahiran hidup. Target dari AKI di 

Provinsi Jawa Tengah yaitu 60 per 100.000 kelahiran hidup, maka 

Kabupaten Banyumas melebihi target. Melihat kondisi Angka Kematian 

Ibu (AKI) di Kabupaten Banyumas dapat dikatakan bahwa program 

kesehatan ibu belum berjalan optimal. Tidak terdapat laporan jumlah 

kematian ibu di Puskemas Kemranjen pada tahun 2014. Berbagai strategi 

operasional program KIA telah dicanangkan di Kabupaten Banyumas, 

antara lain ANC terintegrasi, optimalisasi SDM bidan, optimalisasi buku 

KIA dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi 

(P4K), optimalisasi K1, K4, P4K dengan stiker dan deteksi resiko tinggi, 
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optimalisasi desa siap antar jaga dan Forum Kesehatan Desa (FKD), 

pemantapan Puskesmas Pelayanan Obstetrik dan Neonatus Essensial 

Dasar (PONED) dan Rumah Sakit Pelayanan Obstetrik Neonatal 

Emergensi Komprehensif (PONEK), Monitoring dan Evaluasi (MONEV) 

paksa latih (Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2014; h. 10–11 ). 

Hasil Penelitian yang telah dilakukan oleh Aeni (2013) 

menunjukan bahwan penyebab kematian ibu di Kabupaten Pati tahun 

2011 adalah komplikasi kehamilan (OR = 12,198, nilai p = 0,010), 

komplikasi persalinan (OR = 9,94, nilai p = 0,020), dan riwayat penyakit 

(OR = 27,735, nilai p = 0,011). Secara bersama-sama, ketiga variabel 

tersebut memberikan pengaruh sebesar 64,3% terhadap kematian ibu di 

Kabupaten Pati tahun 2011, sedangkan 35,7% dipengaruhi oleh variabel-

variabel lain.  

Permasalahan kesehatan lainnya yaitu masih tingginya angka 

kematian bayi. Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah kematian 

bayi (0-11 bulan) per 1000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. 

AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang 

berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan 

antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, 

serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Apabila AKB di suatu 

wilayah tinggi, berarti status kesehatan di wilayah tersebut rendah. AKB di 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sebesar 10,75/1.000 kelahiran hidup, 

meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 10,34/1.000 

kelahiran hidup (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2013). 
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AKB di Kabupaten Banyumas tahun 2014 sebesar 9,04 per 1000 

kelahiran hidup, kondisi tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 

2013 sebesar 12,34 per 1000 kelahiran hidup. AKB tahun 2014 jika 

dibandingkan dengan target Milineum Development Goals (MDGs) tahun 

2015 sebesar 17/1000 kelahiran hidup maka AKB di Kabupaten 

Banyumas sudah baik karena telah melampaui target. Jumlah kematian 

bayi yang dilaporkan di Puskesmas Kemrajen pada tahun 2014 sebanyak 

14 kasus kematian yang disebabkan oleh BBLR, Asfiksia dan Kelainan 

kongenital. Angka Kematian Balita (AKABA) merupakan jumlah kematian 

anak balita (1th – 5 th) per 1000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu 

tahun. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak 

balita. Tingkat pelayanan KIA keberhasilan program KIA dan kondisi 

lingkungan (Profil Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2014, h. 7-8).  

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ashani dan Rofi (2014) 

di Provinsi Jawa barat menunjukan bahwa jumlah ibu yang mengalami 

kematian bayi berjumlah 195, sedangkan jumlah total bayi mati adalah 

275 bayi dan yang tidak mengalami kematian sebanyak 1386 responden. 

Hasil analisi juga menunjukan bahwa persentase jumlah ibu yang pernah 

mengalami kelahiran terbesar ada pada kelompok umur 30-34 tahun 

dengan jumlah persentase sebesar 19,54%, sedangkan persentase 

terendah berada pada kelompok umur 15-19 tahun dengan persentase 

sebesar 3,04%. 

Susanti dan Kun (2013) dalam penelitiannya menunjukan bahwa 

kematian bayi menurut umur bayi baru lahir yang sering terjadi kematian 

yaitu pada umur 1-6 hari atau kematian neonatal dan sebagian besar 
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kematian neonatal dini yang terjadi karena faktor dari ibu yang melahirkan 

ataupun kelainan sejak dalam kandungan dengan berat badan bayi 1000-

2499 gram karena berat badan bayi lahir yang rendah dan diagnosa bayi 

lahir dengan diagnosa BBLR dan prematuritas. Penyebab kematian bayi 

dikarenakan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dengan persentase 32,14% 

diikuti oleh Asphyxia sebesar 23,21. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

resiko penyebab kematian ibu adalah komplikasi kehamilan, komplikasi 

persalinan dan riwayat penyakit. Adapun penyebab kematian bayi yaitu 

karena bayi berat lahir rendah, faktor ibu dan bayi dengan asfiksia. Oleh 

karena itu, diperlukan adanya upaya untuk mengatasi permasalahan 

tersebut. 

Upaya lain yang dilakukan dalam rangka menurunkan angka 

kematian balita adalah pengembangan upaya kesehatan bersumber 

masyarakat seperti pos pelayanan terpadu (posyandu), penerapan Pola 

Hidup Bersih Sehat (PHBS) dalam setiap tatanan rumah 

tangga,penanggulangan kurang energi protein, pendidikan gizi, 

penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar, serta pencegahan dan 

pemberantasan penyakit melalui survailans dan imunisasi, serta 

optimalisasi kegiatan kelas ibu balita dalam rangka upaya meningkatkan 

kemandirian keluarga dan masyarakat dalam merawat dan memelihara 

kesehatan dan tumbuh kembang balita (Dinas Kesehatan Kabupaten 

Banyumas, 2014; h. 9 ). 

Peningkatan peran bidan sebagai koordinator, peningkatan lintas 

program dan lintas sektoral, pembinaan terfokus pada puskesmas / bidan 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Susmi Prihatini, Kebidanan DIII UMP, 2016



 

 
 

6 

dengan kinerja rendah, persalinan dengan 2 bidan, pelaksanaan SOP 

kunjungan nifas, penggalangan donor darah dengan Badan Pembinaan 

Desa (BABINSA), peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan 

optimalisasi FKD, Peningkatan Program KB serta reward dan punishmen, 

peningkatan program KB serta reward dan punishmen. (Dinas Kesehatan 

Kabupaten Banyumas, 2014; h.10–11). 

Peran bidan dalam melakukan asuhan kebidanan merupakan 

pelayanan kesehatan utama yang diberikan oleh ibu secara komprehensif 

atau berkesinambungan.Asuhan berkesinambungan dilaksanakan sejak 

Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, Neonatus, hingga Keluarga Berencana (KB). 

Peningkatan kualitas dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi 

merupakan salah satu upaya penurunan AKI dan AKB. Perawatan yang 

baik 90-95% ibu hamil, termasuk kehamilan dengan komplikasi dapat 

melahirkan dengan selamat dan mendapatkan bayi yang sehat. Semakin 

dini masalah dideteksi, semakin baik untuk memberikan penanganan 

kesehatan bagi ibu maupun bayinya sesuai dengan standar kompetensi 

bidan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penyusunan 

Karya Tulis Ilmiah ini, penulis tertarik mengambil judul “Asuhan 

Kebidanan Komprehensif  Kehamilan, Persalinan, Nifas, Bayi Baru Lahir, 

dan Keluarga Berencana (KB)” dengan tujuan dapat menurunkan AKI dan 

AKB dengan cara melakukan pendekatan pada pasien sedini mungkin 

sejak kehamilan untuk membuat skrining awal sehingga jika ada 

komplikasi dapat segera ditangani sesuai dengan kebutuhan pasien. 
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B. Tujuan  

1. Tujuan  Umum 

Mampu memberikan asuhan kebidanan komperhensif pada Ny. P 

Umur 38 Tahun G3 P2 A0 suspect hamil 9 Minggu 1 Hari dari 

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

menggunakan manajemen Varney dan pendokumentasian SOAP. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mampu melakukan asuhan kehamilan pada Ny.P umur 38 tahun  

G3 P2 A0 suspect hamil 9 minggu 1 hari dari pengkajian data 

subyektif dan obyektif, interpretasi data, diagnosa potensial, 

identifikasi kebutuhan akan tindakan segera atau kolaborasi dan 

konsutasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. 

b. Mampu melakukan asuhan persalinan pada Ny.P umur 38 tahun  

P2 A0 dari pengkajian data subyektif dan obyektif, interpretasi 

data, diagnosa potensial, identifikasi kebutuhan akan tindakan 

segera atau kolaborasi dan konsutasi, perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi. 

c. Mampu melakukan asuhan nifas pada Ny.P umur 38 tahun P2 A0 

dari pengkajian data subyektif dan obyektif, interpretasi data, 

diagnosa potensial, identifikasi kebutuhan akan tindakan segera 

atau kolaborasi dan konsutasi, perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi. 

d. Mampu melakukan asuhan bayi baru lahir pada bayi Ny.P umur 

38 tahun  P2 A0 dari pengkajian data subyektif dan obyektif, 

interpretasi data, diagnosa potensial, identifikasi kebutuhan akan 
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tindakan segera atau kolaborasi dan konsutasi, perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi. 

e. Mampu melakukan asuhan keluarga berencana pada Ny.P umur 

38 tahun  P2 A0 dari pengkajian data subyektif dan obyektif, 

interpretasi data, diagnosa potensial, identifikasi kebutuhan akan 

tindakan segera atau kolaborasi dan konsutasi, perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi. 

C. Pembatasan Kasus  

1. Sasaran 

Ny. P umur 38 tahun G3 P2 A0 selama masa Hamil, Bersalin, Nifas, 

Bayi Baru Lahir dan Keluarga Berencana (KB). 

2. Tempat 

Pengambilan kasus di Desa Kebarongan, Puskesmas II Kemranjen, 

kabupaten Banyumas. 

3. Waktu 

a. Penyusunan proposal dilakukan pada bulan Juli 2015. 

b. Pengambilan kasus dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2015 

D. Metode Memperoleh Data 

Dalam pengambilan data menggunakan 7 langkah Varney yang 

terdiri dari pengumpulan data dasar, interpretasi data, diagnose potensial. 

Identifikasi kebutuhan segera, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

Teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh primer dan data 

sekunder. 
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a. Data Primer 

1. Wawancara  

Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan 

Tanya jawab langsung dengan pasien atau pihak yang 

berhubungan dengan masalah tersebut (Notoadmojo, 2010; h. 28) 

2. Pemeriksaan fisik diantaranya : 

a. Inspeksi 

Inspeksi yaitu melihat perubahan-perubahan yang 

terjadi dan keadaan umum pasien sebagai perbandingan yang 

harus diperhatikan keadaan sisi lainnya (Mantondang 2009; h. 

150) 

b. Palpasi 

Palpasi yaitu pemeriksaan dilakukan dengan cara 

meraba menggunakan telapak tangan dan jari tangan 

(Mantondang, 2009; h.150). 

c. Perkusi 

Perkusi yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan cara 

mengetuk bagian tubuh menggunakan ujung-ujung jari 

(Mantondang, 2009; h. 30) 

b. Data Sekunder 

1. Dokumentasi 

Untuk memperoleh data penulis menggunakan metode 

pengumpulan data dengan mengambil data yang ada dan telah 

dilakukan pengkajian. 
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2. Studi Pustaka 

Penulis menggunakan beberapa buku yang berhubungan 

dengan asuhan kebidanan dan mencari informasi dari beberapa 

sumber dan referensi yang berhubungan dengan asuhan 

kebidanan komprehensif (Mantondang, 2009; h. 49) 

3. Media Elektronik 

Penulis membuka beberapa jurnal yang berhubungan 

dengan asuhan kebidanan komprehensif (Mantondang, 2009; h. 

33) 

E. Sistematika Penulisan 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang 

b. Tujuan 

c. Pembatasan Kasus 

d. Metode Memperoleh Data 

e. Sistematika Penulisan 

2. BAB II : TINJAUAN TEORI 

a. Konsep Dasar Teori 

1) Kehamilan 

2) Persalinan 

3) Bayi baru lahir 

4) Masa nifas 

5) Keluarga berencana 

b. Konsep Dasar Manajemen Asuhan Kebidanan 

c. Landasan hukum 
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3. BAB III : TINJAUAN KASUS 

4. BAB IV : PEMBAHASAN  

5. BAB V : PENUTUP  

6. DAFTAR PUSTAKA 

7. LAMPIRAN 
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