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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kehamilan adalah anugrah yang didambakan oleh pasangan 

suami  istri dengan harapan mendapatkan keturunan yang sehat dan 

cerdas. Setiap ibu hamil diharapkan dapat menjalankan kehamilannya 

dengan sehat, bersalin dengan selamat serta melahirkan bayi yang sehat. 

Oleh karena itu, setiap ibu hamil harus dapat dengan mudah mengakses 

fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan sesuai standar, 

termasuk kemungkinan adanya masalah/penyakit yang dapat berdampak 

negatif terhadap kesehatan ibu dan janinnya. (Dinas Kesehatan Provinsi 

Jawa Tengah, 2015; h.56) 

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 

tahun 2012, AKI (yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan 

nifas) sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini cukup tinggi 

dibandingkan  dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN. AKI 

di Indonesia sejak tahun 1991 hingga 2007 mengalami penurunan dari 

390 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup. Namun, pada tahun 2012 

SDKI kembali mencatat kenaikan AKI yang signifikan, yakni dari 228 

menjadi 359 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.Berdasarkan SDKI 

2012 AKB (Angka Kematian Bayi) sejak tahun 1991 hingga tahun 2007 

mengalami penurunan yaitu 32 per 1000 kelahiran hidup menjadi 19 per 
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1000 kelahiran hidup. (Kemetrian Kesehatan Republik Indonesia,2015; 

h.85-86.h107) 

Kematian ibu dipengaruhi baik oleh penyebab langsung maupun 

tidak langsung. Penyebab tidak langsung kematian ibu terbesar yaitu 

komplikasi obstetrik (90%) yang dikenal dengan Trias Klasik seperti 

Perdarahan, Infeksi, dan Preeklamsia atau komplikasi pada saat 

kehamilan dan selama nifas yang tidak ditangani dengan baik dan tepat 

waktu. Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2014, 

bahwa jumlah kematian ibu hamil adalah sebanyak 33 orang, dengan 

rincian 13 orang saat masa kehamilan, 5 orang saat persalinan, dan 15 

orang saat nifas. (Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas,2014;h.5) 

Upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian 

neonatal melalui program EMAS dilakukan dengan cara meningkatkan 

kualitas pelayanan emergensi obstetri dan bayi baru lahir minimal di 150 

rumah sakit (PONEK) dan 300 uskesmas/balkesmas (PONED), 

memperkuat sistem rujukan yang efisien dan efektif antar puskesmas dan 

rumah sakit.Selain itu, pemerintah bersama masyarakat juga bertanggung 

jawab untuk menjamin setiap ibu memiliki akses terhadap pelayanan 

kesehatan ibu yang berkualitas, mulai dari saat hamil, pertolongan 

persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, perawatan pasca persalinan 

bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, 

memperoleh cuti hamil dan melahirkan,serta akses terhadap keluarga 

berencana. (Kemetrian Kesehatan Republik Indonesia, 2014. H. 86-87) 
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Adanya kejadian jumlah kematian ibu di Banyumas pada tahun 

2014 pemerintah membuat strategi operasional program KIA (Kesehatan 

Ibu dan Anak) yang telah antara lain ANC terintregasi, Optimalisasi SDM 

bidan, Optimalisasi buku KIA dan P4K, Optimalisasi K1,K2,P4K , dengan 

stiker dan deteksi resiko tinggi. Pemantapan puskesmas PONED dan 

rumah sakit PONEK, Peningkatan peran Bidan Koordinator, Peningkatan 

lintas program dan lintas sektoral, Pembinaan terfokus pada Puskesmas/ 

Bidan dengan kinerja rendah, Persalian dengan 2 bidan. Pelaksanaan 

SOP kunjungan nifas, peningkatan pemberdayaan masyarakat, 

peningkatan program KB. (Dinas Kesehatan Kabupaten 

Banyumas,2014;h.11) 

Asuhan kebidanan komprehensif adalah suatu pemeriksaan yang 

sama dengan pemeriksaan lainnya hanya beda pada fasilitasnya. Asuhan 

kebidanan komprehensif mencakup empat kegiatan pemeriksaan 

berkesinanmbungan diantaranya yaitu asuhan kebidanan kehamilan, 

persalinan, nifas, bayi baru lahir dan masa antara yang berfungsi untuk 

menurunkan AKI dan AKB di Indonesia tahun 2016 (Prawirohardjo, 

2010;h.63). Bidan memiliki peran penting dalam melaksanakan asuhan 

komprehensif yang mandiri, kolaborasi, maupun melakukan rujukan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menyusun 

proposal  dengan judul “Asuhan Kebidanan Komprehensif Kehamilan, 

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

(KB)”.  
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B. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Penulis mampu memberikan asuhan kebidanan komprehensif hamil, 

bersalin, nifas, bayi baru lahir normal, dan perencanaan KB 

2. Tujuan Khusus 

a. Melakukan pengkajian data subjektif dan data objektif, 

menganalisa dari hasil pengkajian, menyusun planning yang akan 

dilakukan, membandingkan antara kasus dengan teori pada ibu 

hamil.  

b. Melakukan pengkajian data subjektif dan data objektif, 

menganalisa dari hasil pengkajian, menyusun planning yang akan 

dilakukan, membandingkan antara kasus dengan teori pada ibu 

bersalin. 

c. Melakukan pengkajian data subjektif dan data objektif, 

menganalisa dari hasil pengkajian, menyusun planning yang akan 

dilakukan, membandingkan antara kasus dengan teori pada ibu 

nifas. 

d. Melakukan pengkajian data subjektif dan data objektif, 

menganalisa dari hasil pengkajian, menyusun planning yang akan 

dilakukan, membandingkan antara kasus dengan teori pada bayi 

baru lahir. 

e. Melakukan pengkajian data subjektif dan data objektif, 

menganalisa dari hasil pengkajian, menyusun planning yang akan 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Ade Rahmawati, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



5 
 

5 
 

dilakukan, membandingkan antara kasus dengan teori pada 

perencanaan keluarga berencana (KB).  

C. Ruang Lingkup 

1. Sasaran 

Pada Ny. K usia 35 tahun pada kehamilan, bersalin, bayi baru lahir, 

nifas sampai dengan perencanaan keluarga berencana (KB). 

2. Tempat 

Pengambilan kasus ini dilaksanakan di Pusmesmas I Kembaran 

,Desa Kembaran, Kecamatan Kembaran dan Kabupaten Banyumas. 

3. Waktu 

Pengambilan Kasus : Januari 2017 

Penyusunan laporan : Januari  – Agustus 2017. 

D. Pengumpulan Data 

1. Pengumpulan Data Primer 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

mewawancarai langsung responden yang di teliti, sehingga 

metode ini memberikan hasil secara langsung (Aziz, 2014;h.96). 

b. Observasi dan pengamatan 

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan 

menadakan pengamatan secara langsung kepada responden 

untuk mencari perubahan atau hal-hal yang akan di teliti (Aziz, 

2014;h.98). 
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c. Pemeriksaan Fisik 

1) Inspeksi 

Inspeksi dapat dibagi menjadi inspeksi umum dan local.Pada 

inspeksi umum pemeriksa melihat perubahan yang terjadi 

secara umum, sehingga dapat di peroleh kesan keadaan 

umum pasien.Pada inspeksi local, dilihat perubahan-

perubahan local samapai yang sekecil-kecilnya. Untuk bahan 

pembanding diperhatikan keadaan sisi lainya (Manuaba, 

2012;h.214). 

2) Palpasi 

Yaitu pemeriksaan dengan meraba, dapat menggunakan 

telapak tangan dan memanfaatkan alat peraba yang terdapat 

pada telapak dari jari tangan (Manuaba, 2012;h.214). 

3) Perkusi 

Suatu pemeriksaan di lakukan dengan cara ketukan di bagian-

bagian tertentu untuk mengetahui batas-batas yang normal 

(Manuaba, 2012;h.214). 

4) Auskultrasi 

Yaitu suatu pemeriksaan dengan cara mendengar 

menggunakan stetoskop (Manuaba, 2012;h.214). 

5) Pemeriksaan penunjang 

Merupakan gambaran real time pada layar utrasonik yang di 

hasilkan oleh gelombang suara yang di pentulkan kembali dari 

organ, cairan dan jaringan yang berhadapan dengan janiin di 
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dalam uterus sehingga dapat mengutahui usia gestasi, 

perkembangan janin, dan deteksi abnomalitas pada janin dan 

plasenta (Cuningham, Leveno. Bloom. Hauth. Rouse. Spong. 

2013 ;h.132). 

2. Pengumpulan Data Dasar 

a. Studi Pustaka 

Penulis menggunakan buku yang behubungan dengan Kehamilan, 

persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan masa antara (Aziz, 

2014;h.98). 

b. Media Elektronika 

Dengan membuka situs/webside yang ada kaitanya dengan studi 

kasus yang di lakukan (Aziz, 2014;h.98). 

3. Sistematika Penulisan 

BAB I Bab ini berisi latar belakang, tujuan penulisan, 

pembatasan kasus, metode penulisan dan 

sistematika penulisan. 

BAB II Bab ini berisi tentang tinjauan teori yang berisi 

asuhan komprehensif dari kehamilan, bersalin, 

nifas, bayi baru lahir normal dan perencanaan 

KB. 

BAB III Berisi tentang asuhan kebidanan komprehensif 

dari hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan 

perencanaan KB secara sistematika dengan 

metode SOAP. 
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BAB IV Berisi tentang penjelasan masalah atau 

kesenjangan antara teori dan kasus yang 

penulis temukan dilapangan yang berkaitan 

dengan asuhan komprehensif kehamilan, 

persalinan, nifas, bayi baru lahir dan masa 

antara. 

BAB V Berisi tentang kesimpulan dan 

saran.Kesimpulan merupakan jawaban dari 

tujuan dan merupakan inti dari pembahasan 

asuhan komprehensif kehamilan, persalinan, 

nifas, bayi baru lahir dan perencanaan 

KB.Sedangkan saran merupakan alternative 

pemecahan masalah dan tanggapan dari 

kesimpulan. 

DAFTAR PUSTAKA Berisi tentang daftar referensi yang digunakan 

dalam penyusunan karya tulis ilmiah 

LAMPIRAN Berisi tentang bukti-bukti penulis melakukan 

asuhan komprehensif komprehensif kehamilan, 

persalinan, nifas, bayi baru lahir dan 

perencanaan KB 
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