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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
Di dalam dunia kebidanan selalu tertanam senyum bahagia yang 

silih berganti dengan tangisan yang memilukan  karena kelahiran bayi 

yang didambakan sekian lama atau justru kematian ibu dan bayi yang 

datang tanpa diduga. Berdasarkan penelitian WHO diseluruh dunia 

terdapat kematian ibu sebesar 500.000 jiwa pertahun dan kematian bayi 

khususnya neonatus sebesar 10.000.000 jiwa pertahun. Kematian 

maternal dan bayi tersebut terjadi terutama di negara berkembang 

sebesar 99 %. Meskipun jumlahnya sangat besar, tetapi tidak menarik 

perhatian karena kejadiannya tersebar (sporadis), berbeda dengan 

kematian yang terjadi akibat banjir, tanah longsor, bencana alam lainya 

atau korban kecelakaan. Sebenarnya kematian ibu dan bayi dapat 

dicegah apabila ada peningkatan kerjasama yang baik antara pemerintah 

swasta dan badan – badan sosial lainnya (Manuaba. 2010 ; h. 4). 

Di Jawa Tengah, pada tahun 2012, Angka Kematian Ibu (AKI) 

adalah sekitar 116,34 per 100.000 kelahiran hidup. Sekitar 57,93% 

kematian maternal terjadi pada waktu nifas, sekitar 24,74% pada waktu 

hamil dan sekitar 17,33% pada waktu persalinan. Berdasarkan kelompok 

umur, kematian maternal terbanyak terjadi pada kelompok usia produktif 

(20 – 34 tahun) sekitar 66,96%, kemudian pada kelompok umur > 35 

tahun sekitar 26,67% dan pada kelompok umur < 20 tahun sekitar 6,37%.  

Kasus kematian ibu di Kabupaten Banyumas terdistribusi merata di setiap 

puskesmas. Pada tahun 2012, jumlah kematian maternal di Kabupaten 

Banyumas menempati peringkat ke-6 dari 35 Kabupaten di Jawa Tengah 

dengan jumlah kematian sebanyak 34 jiwa. Data yang didapatkan dari 

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas 2012, AKI sebesar 129 per 

100.000 kelahiran hidup dan AKB sebesar 8,11 per 1000 kelahiran 

penduduk. Data rujukan maternal risiko tinggi mencapai 20,05%, 

sedangkan jumlah rujukan neonatal risiko tinggi mencapai 5,77%. 

Cakupan K1 sebesar 99,25%, cakupan kepemilikan buku KIA mencapai 
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98,77%, angka ini masih dibawah target standar pelayanan minimal yang 

seharusnya mencapai 100%  ( Jurnal Gamelia, dkk. 2013;hal. 109-110). 

Persoalan AKI, AKB dan AKABA harus menjadi agenda utama 

bagi pemerintah ke depan. Tanpa ada perubahan kebijakan, sangat sulit 

bagi Indonesia mampu mencapai target penurunan AKI, AKB dan AKABA. 

Untuk itu desain dan rancangan strategi penurunan AKI, AKB dan AKABA 

menjadi kunci mengatasi persoalan ini. Kementerian Kesehatan baru – 

baru ini merespon peningkatan AKI dengan menyusun Rencana Aksi 

Nasional (RAN) dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) dengan tujuh 

program utama yaitu program menuju penjaminan kompetensi bidan 

didesa sesuai standar, program menuju penjaminan ketersediaan fasilitas 

pelayanan kesehatan mampu melakukan pertolongan persalinan sesuai 

standar, program menuju penjaminan seluruh puskesmas PONED dan 

RS PONEK Kabupaten/ Kota. Program menuju penjaminan terlaksananya 

rujukan efektif pada kasus komplikasi, program menuju penjaminan 

dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan percepatan angka 

kematian, program peningkatan kemitraan dengan lintas sektor dan 

swasta, dan program peningkatan pemahaman pelaksanaan 

perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) dimasyarakat 

(Kementerian Kesehatan. 2013;hal. 03).  

Tapi program ini belum optimal disosialisasikan ke daerah. Tanpa 

ada koordinasi ke daerah, sangat sulit mengoptimalkan RAN tersebut. 

Untuk itu perlu peranan dari daerah untuk mengintegrasikan,  

mengimplementasikan rencana aksi nasional tersebut dan adanya 

kebijakan sistem yang efektif serta diperlukannya upaya inovatif untuk 

mengatasi penyebab utama kematian ibu dan bayi, dalam mengatasi 

berbagai kendala yang timbul selama ini. Penyebab utama kematian bayi 

baru lahir yaitu asfiksia, BBLR dan infeksi sedangkan kematian ibu pada 

umumnya disebabkan oleh pendarahan pasca persalinan, infeksi, 

preeclampsia / eklampsia, persalinan macet dan abortus. Kematian 

tersebut dapat pula disebabkan oleh keterlambatan pengambilan 

keputusan, merujuk dan mengobati. Persoalannya adalah belum banyak 

daerah terutama pada level kabupaten / kota yang memiliki pemahaman 
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dalam mengkoordinasikan program tersebut (Menurut Pendapat Rahmah 

Hida Nurrizka, Wiko Saputra. 2013;hal. 04). 

Kejadian kematian ibu sangat ditentukan dari kualitas pelayanan 

yang diberikan tenaga kesehatan. Oleh karena itu diperlukan adanya  

bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan yang memiliki posisi penting 

dan strategis terutama dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan 

angka kesakitan dan kematian Bayi (AKB). Bidan memberikan pelayanan 

kebidanan yang komprehensif atau berkesinambungan yaitu mulai 

dengan seseorang merencanakan saat, jumlah dan jarak kehamilannya 

dengan menggunakan KB (Keluarga Berencana), mencegah dan 

mengurangi seorang perempuan hamil mengalami komplikasi dalam 

kehamilan, persalinan, masa nifas upaya melakukan asuhan kematian 

atau kesakitan dengan melakukan Pelayanan Obstetrik Neonatal Esensial 

Dasar menurut Prawirohardjo tahun 2009 ; h. 23 . Bidan juga mengelola 

asuhan komprehensif secara pari purna, berfokus pada aspek 

pencegahan, promosi dengan berlandaskan kemitraan dan 

pemberdayaan masyarakat bersama – sama dengan tenaga kesehatan 

lainnya untuk senantiasa siap melayani siapa saja yang 

membutuhkannya, kapan dan dimanapun berada (Kepmenkes, No.398). 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk 

melakukan asuhan kebidanan komprehensif mulai dari kehamilan, 

persalinan, bayi baru lahir, nifas dan keluarga berencana (KB). Sehingga 

penulis mengambil studi kasus yang berjudul “Asuhan Kebidanan 

Komprehensif Pada Kehamilan, Persalinan, Nifas, Bayi Baru Lahir dan 

Keluarga Berencana pada Ny R umur  30 tahun G1P0A0 kehamilan 

trimester III, persalinan, nifas, bayibaru lahir dan Keluarga Berencana di 

Puskesmas Somagede Kabupaten Banyumas. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas didapatkan rumusan masalah yaitu 

“Bagaimana Melakukan Asuhan Kebidanan Komperhensif  Pada  

Kehamilan, Persalinan, Nifas, Bayi Baru Lahir dan Keluarga Berencana , 

pada Ny  R umur 30 tahun G1P0A0 di Puskesmas Somagede di 

Kabupaten Banyumas ?”. 
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C. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan dalam 

melaksanakan Asuhan Kebidanan Komperhensif dari Kehamilan, 

Persalinan, bayi Baru Lahir, Nifas dan KB, melalui pendekatan 

Manajemen Asuahan Kebidanan 7 langkah varney dan 

pendokumentasian menggunakan SOAPIE. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mampu melakukan pengkajian asuhan kebidanan Komprehensif 

mulai dari Kehamilan, Persalinan, Nifas, Bayi Baru Lahir dan KB 

pada Ny R umur 30 tahun G1P0A0 di Puskesmas Somagede 

Kabupaten Banyumas. 

b. Mampu menginterpretasikan data yang ada sehingga mampu 

menyusun diagnosa kebidanan, masalah dan kebutuhan pada Ny 

R  umur 30 tahun G1P0A0 dalam Asuhan Kebidanan 

Komperhensif  dari mulai Kehamilan, Persalinan, Nifas, bayi Baru 

Lahir dan KB. 

c. Mampu menerapkan diagnosa potensial pada Ny R  umur 30 

tahun G1P0A0 dalam Asuhan Kebidanan Komperhensif  dari 

mulai Kehamilan, Persalinan, nifas, bayi Baru Lahir dan KB. 

d. Mampu melaksanakan identifikasi kebutuhan segera pada Ny   R 

umur 30 tahun G1P0A0 dalam Asuhan Kebidanan Komperhensif  

dari mulai Kehamilan, Persalinan, bayi Baru Lahir, Nifas dan KB. 

e. Mampu merencanakan asuhan kebidanan pada Ny  R umur 30 

tahun G1P0A0 dalam Asuhan Kebidanan Komperhensif  dari mulai 

Kehamilan, Persalinan, Nifas, Bayi Baru Lahir dan KB. 

f. Mampu melaksanakan tindakan kebidanan sesuai dengan 

kebutuhan dan masalah khususnya pada Ny  R umur 30 tahun 

G1P0A0 dalam Asuhan Kebidanan Komperhensif  dari mulai 

Kehamilan, Persalinan,  Nifas, bayi Baru Lahir dan KB. 

g. Mampu melakukan evaluasi terhadap penanganan kasus pada Ny   

R umur 30 tahun G1P0A0 dalam Asuhan Kebidanan 

Komperhensif  dari mulai Kehamilan, Persalinan, Nifas, bayi Baru 

Lahir dan KB. 
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h. Mampu mendokumentasikan hasil asuhan kebidanan 

komprehensif mulai kehamilan, persalinan dengan metode secara 

SOAPIE (subyektif, obyektif, analisa, planing,immplementasi, 

evaluasi) sebagai catatan perkembangan Ny   R umur 30 tahun 

G1P0A dalam Asuhan Kebidanan Komperhensif  dari mulai 

Kehamilan, Persalinan, Nifas, Bayi Baru Lahir dan KB. 

 

D. Manfaat Studi Kasus 

1. Manfaat praktis 

a. Bagi mahasiswa 

Dapat dijadikan sebagai wawasan dan ilmu pengetahuan dalam 

praktik, memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil, 

bersalin,nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana ( KB ). 

b. Bagi Institusi 

Hasil asuhan kebidanan ini dapat digunakan sebagai referensi 

bagi mahasiswa dalam meningkatkan proses pembelajaran dan 

data dasar untuk asuhan kebidanan komprehensif selanjutnya. 

c. Bagi petugas kesehatan 

Dapat meningkatkan mutu pelayanan dan standar pelayanan 

kebidanan yang berkualitas dalam memberikan asuhan kebidanan.  

2. Manfaat teoritis 

Diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan serta dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca untuk 

menambah wawasan pengetahuan dan dapat digunakan sebagai 

proses pembelajaran mengenai asuhan kebidanan secara 

komprehensif. 

 

E. Penatalaksanaan Studi Kasus 

1. Sasaran  

Sasaran pengambilan kasus ini yaitu pada ibu hamil TM III,  

persalinan, nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana ( KB ) pada 

Ny. R umur 30 tahun G1P0A0 di Puskesmas Somagede Kabupaten 

Banyumas. 
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2. Waktu  

a. Penyusunan proposal dimulai pada bulan Febuari 2014 

b. Pengambilan kasus pada bulan Maret - April 2015 

c. Penyelesaian laporan pada bulan Juni – Agustus 2015 

3. Tempat  

Tempat pengambilan kasus dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas 

Somagede Kabupaten Banyumas. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Pada kasus ini kami menggunakan pendekatan asuhan yang meliputi 

pengkajian data, mengintrepetasikan data, merumuskan 

diagnosa/masalah potensial, melaksanakan tindakan segera atau 

kolaborasi, perencanaan, pelaksanaaan, tindakan , evaluasi terhadap 

asuhan kebidanan pada klien dan pendokumentasian menggunakan 

SOAPIE sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan data primer 

dan sekunder. 

1. Data Primer  

a. Wawancara  

Penulis mengunakan metode wawancara untuk mendapatkan 

data subyektif, disini  penulis mendapat keterangan informasi 

secara lisan dan bercakap-cakap berhadapan muka dengan 

pasien tersebut. Jadi data diperoleh langsung dari responden 

melalui salah satu pertemuan atau percakapan. Penulis 

melakukan tanya jawab dengan pasien , suami, dan keluarga 

yang dapat membantu memberikan informasi yang dibutuhkan 

(Syofian. 2014;hal. 34). 

b. Pengkajian Fisik 

Penulis melakukan pemeriksaan fisik secara sistematis pada 

pasien mulai dari kepala hingga kaki dengan teknik inspeksi, 

palpasi, auskultasi, dan perkusi  ( Matondang. 2009;hal. 23). 

2. Data Sekunder 

a. Dokumentasi 

Penulis mencari dan mengumpulkan data dengan mempelajari 

status kesehatan klien yang bersumber dari catatan KIA dan buku 
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laporan persalinan, maupun sumber lain yang menunjang seperti 

hasil pemeriksaan diagnostik, atau melihat data dari rekam medis 

(Suparni. 2010;hal. 41). 

b.  Studi Pustaka 

Penulis mencari dan mengumpulkan serta mempelajari referensi 

yang relevan berdasarkan kasus yang dibahas yaitu Asuhan 

Kebidanan Komprehensif mulai Kehamilan, Persalinan, Bayi Baru 

Lahir, Nifas dan KB dari beberapa buku  ( Alimul. 2010;hal. vii). 

c.  Media Elektronik 

Penulis mencari dan membuka jurnal yang berhubungan dengan 

Asuhan Kebidanan Komprehensif (Arif. 2008;hal. 10). 

 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah terdiri dali lima bab yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini membahas mengenai pendahuluan yang meliputi latar 

belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat studi kasus, 

penatalaksanaan studi kasus, metode pengumpulan data dan 

sistematika penulisan. 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang Asuhan Kebidanan Komprehensif dari mulai 

Kehamilan, Persalinan, Bayi Baru Lahir, Nifas dan KB Melalui 

pendekatan pola pikir 7 langkah Varney dan Pendokumentasian 

menggunakan SOAPIE dan berisi tentang definisi, etiologi, faktor 

fisiologi, tanda dan gejala, serta pemeriksaan penunjang. 

 BAB III TINJAUAN KASUS 

Bab ini berisi tentang Asuhan Kebidanan Komprehensif dari mulai 

Kehamilan, Persalinan, Bayi Baru Lahir, Nifas dan KB Melalui 

pendekatan menggunakan 7 langkah Varney dan 

Pendokumentasian menggunakan SOAPIE yang terdiri dari data 

subyektif, obyektif, assesment dan planning.  
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 BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang kasus yang diambil tentang asuhan 

kebidanan komprehensif pada kehamilan, persalinan, nifas, bayi 

baru lahir dan Keluarga Berencana dengan menggunakan metode 

SOAP yang terdiri dari data subyektif, data obyektif, assesment 

dan planning, membahas masalah dan kesenjangan mengenai 

penatalaksanaan Asuhan Kebidanan teori dengan kasus yang ada 

dilapangan. 

 BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari kasus Asuhan 

Kebidanan Komprehensif mulai Kehamilan, Persalinan, Nifas, Bayi 

Baru Lahir,  dan KB. 

 DAFTAR PUSTAKA  

 LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Tati Mutiatun Ni'lah, Kebidanan DIII UMP, 2015




