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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Angka Kematian Ibu (AKI) mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-

ibu selama kehamilan sampai dengan paska persalinan yang dipengaruhi 

oleh status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang 

kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada 

kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas 

pelayanan kesehatan ternasuk pelayanan prenatal dan obstetri. Tingginya 

angka kematian ibu menunjukkan keadaan sosial ekonomi yang rendah 

dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan 

obstetri yang rendah pula (Profil kesehatan jawa tengah 2015). 

AKI di dunia pada tahun 2010 menurut WHO adalah 287/100.000 

kelahiran hidup, di Negara maju 9/100.000 kelahiran hidup di Negara 

berkembang 600/100.000 kelahiran hidup. Kematian maternal di Asia 

Tenggara menyumbang hampir 1/3 jumlah kematian maternal yang terjadi 

secara global. Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai AKI 

yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN. Berdasarkan 

Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 AKI di 

Indonesia 359/100.000 kelahiran hidup. Jumlah ini meningkat 

dibandingkan SDKI tahun 2007 yang besarnya 228 kematian dan masih 

merupakan yang tertiggi di Asia (Depkes RI,2013). 
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Indikator ini tidak hanya mampu menilai program kesehatan ibu, 

terlebih lagi mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena 

sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi 

aksesibilitas maupun kualitas. Penurunan AKI di Indonesia terjadi sejak 

tahun 1991 sampai dengan 2007, yaitu dari 390 menjadi 228. Namun 

demikian,   SDKI tahun 2012 menunjukkan peningkatan AKI yang 

signifikan yaitu menjadi 359 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. 

AKI kembali menujukkan penurunan menjadi 305 kematian ibu per 

100.000 kelahiran hidup berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar 

Sensus (SUPAS) 2015 (Profil kesehatan Indonesia 2015). 

Jumlah kasus kematian ibu di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 

2015 sebanyak 619 kasus, mengalami penurunan cukup signifikan 

dibandingkan jumlah kasus kematian ibu tahun 2014 yang mencapai 711 

kasus. Dengan demikian Angka kematian ibu Provinsi Jawa Tengah juga 

mengalami penurunan dari 126,55 per 100.000 kelahiran hidup pada 

tahun 2014 menjadi 111,16 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 

2015. Dari data tersebut  menunjukkan tren AKI di Provinsi Jawa Tengah 

dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 (Dinkes Jawa Tengah 2015).  

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Banyumas tahun 2016 

sebesar 78.191 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2015 

sebesar 111,16 per 100.000 kelahiran hidup (Dinkes Banyumas 2016). 

Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 menunjukkan AKB 

sebesar 22,23 per 1.000 kelahiran hidup, yang artinya sudah mencapai 

target MDG 2015 sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup (Kemenkes 
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2015). Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi (0-

11bulan) per 1.000 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 (Profil 

kesehatan Jawa Tengah 2015). 

Angka Kematian Bayi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 

sebesar 10 per 1.000 kelahiran hidup. Terjadi penurunan tetapi tidak 

signifikan dibandingkan AKB tahun 2014 yaitu 10,08 per 1.000 kelahiran 

hidup. Angka kematian bayi menurut kabupaten/kota tahun 2015 (Dinkes 

Jawa Tengah 2015). Angka Kematian Bayi (AKB) Perhatian terhadap 

upaya penurunan angka kematian neonatal (0-28 hari) menjadi penting 

karena kematian neonatal memberi kontribusi terhadap 59% kematian 

bayi. (Kemenkes 2015). 

Di Puskesmas 1 Kembaran pada tahun 2016 terdapat data 

sebanyak 688 ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan, jumlah 

K1 Sebanyak 692 (100%) K4 605 (87,9%), ibu yang melakukan 

persalinan di Puskesmas 1 Kembaran sebanyak 630 (96,3%), kemudian 

yang mendapat pelayanan kesehatan nifas sebanyak 628 (96,0), serta 

ibu nifas yang mendapatkan vitamin A sebanyak 631 (96,4%), dan jumlah 

kematian ibu nifas dengan usia 20-34 tahun terdapat 1 orang disebabkan 

oleh perdarahan, (Dinkes Banyumas 2016). 
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Asuhan kebidanan komprehensif adalah suatu pemeriksaan yang 

dilakukan secara lengkap dengan adanya pemeriksaan laboratorium dan 

konseling. Asuhan kebidanan komprehensif mencangkup empat kegiatan 

pemeriksaan berkesinambungan yaitu Asuhan Kebidanan Kehamilan 

Antenatal Care, Asuhan Kebidanan Persalinan Intranatal Care, Asuhan 

Kebidanan Masa Nifas Postnatal Care, dan Asuhan Kebidanan Bayi Baru 

Lahir Neonatal Care (Varney, 2007). 

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka penulis ingin  

melakukan Asuhan Kebidanan secara Komprehensif meliputi Kehamilan, 

Persalinan, Nifas, Bayi Baru Lahir, dan Perencanaan keluarga berencana 

(KB), pada Ny. K umur 26 tahun G3P1A1 di Puskesmas I Kembaran.  

B. Tujuan Penulisan  

1. Tujuan Umum 

Mampu memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif dari 

masa Kehamilan, Persalinan, Nifas, Bayi Baru Lahir dan Perencanaan 

keluarga berencana  (KB) dengan menggunakan menejemen 7 

langkah Varney dengan metode SOAPIE . 

2. Tujuan Khusus  

a. Mampu melakukan pengkajian dengan pengumpulan data 

subyektif dan obyektif pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru 

lahir dan KB. Pada Ny. K umur 26 tahun G3P1A1 secara lengkap 

dan tidak ada kesenjangan antara teori dengan praktek. 

b. Mampu melakukan interpretasi data yang diperoleh dari 

pengkajian pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan KB. 
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Pada Ny. K umur 26 tahun G3P1A1 secara lengkap dan ada 

kesenjangan antara teori dengan praktek. 

c. Mampu menetapkan diagnosa potensional pada ibu hamil, 

bersalin, nifas, bayi baru lahir dan KB. Pada Ny. K umur 26 tahun 

G3P1A1 secara lengkap dan tidak ada kesenjangan antara teori 

dengan praktek. 

d. Mampu mengidentifikasi kebutuhan akan tindakan segara pada 

ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan KB. Pada Ny. K umur 

26 tahun G3P1A1 secara lengkap dan tidak ada kesenjangan 

antara teori dengan praktek. 

e. Mampu merencanakan asuhan kebidanan pada ibu hamil, 

bersalin, nifas, bayi baru lahir dan KB. Pada Ny. K umur 26 tahun 

G3P1A1 secara lengkap tetapi ada beberapa kesenjangan antara 

teori dengan praktek. 

f. Mampu melaksanakan rencana asuhan kebidanan pada ibu hamil, 

bersalin, nifas, bayi baru lahir dan KB. Pada Ny. K umur 26 tahun 

G3P1A1 secara lengkap tetapi ada beberapa kesenjangan antara 

teori dengan praktik. 

g. Mampu melakukan evaluasi terhadap tindakan yang telah 

dilakukan pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan KB. 

Pada Ny. K umur 26 tahun G3P1A1 secara lengkap tetapi ada 

beberapa kesenjangan antara teori dengan kasus pada saat 

kehamilan dan persalianan. 
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h. Mampu mendokumentasikan asuhan kebidanan yang telah 

diberikan pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan KB 

dengan menejemen kebidanan 7 langkah varney dan metode 

SOAPIE.   

C. Ruang Lingkup 

1. Sasaran  

Sasaran pada Asuhan Kebidanan Komprehensif adalah kehamilan, 

persalinan, masa nifas, bayi baru lahir sampai Perencanaan keluarga 

berencana (KB) pada Ny. K umur 26 tahun G3P1A1. 

2. Tempat 

Pengambilan studi kasus ini dilakukan di Puskesmas I Kembaran, dan 

Rumah Ny. K desa Purbadana, kecamatan Kembaran, Kabupaten 

Banyumas. 

3. Waktu 

a. Penyusun proposal ini dimulai dari bulan Februari – Mei 2017 

b. Pengambilan kasus dilaksanakan pada tanggal 2 Februari – Juli 

2017 

c. Penyelesaian karya tulis Ilmiah dari bulan Juli – Agustus 2017 

D. Metode Pengumpulan Data  

1. Data Primer 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

mewawancarai langsung responden yang diteliti, sehingga metode 

ini memberikan hasil secara langsung. Metode ini dapat dilakukan 
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apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal dari responden secara 

mendalam serta jumlah responden sedikit (Sulistiyaningsih, 

2011:hal 136). 

b. Observasi 

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan 

mengadakan pengamatan secara langsung kepada responden 

penelitian untuk mencari perubahan atau hal–hal yang akan 

diteliti. Dalam metode observasi ini, instrumen yang dapat 

digunakan, antara lain lembar observasi, panduan pengamatan 

(observasi), atau lembar ceklist (Hidayat, 2014:hal 99). 

c. Pemeriksaan fisik 

Pemeriksaan fisik adalah salah satu tehnik pengumpul data untuk 

mengetahui keadaan fisik dan keadaan kesehatan. Dengan jenis 

pemeriksaan: 

1) Inspeksi 

Suatu tindakan pemeriksaan dengan menggunakan indra 

penglihatan untuk mendeteksi karakteristik normal, inspeksi ini 

digunakan untuk mendeteksi bentuk, warna, posisi, ukuran, 

tumor dan lainya dari pasien ( Ambarwati 2011 hal 199). 

2) Palpasi. 

Palpasi adalah pemeriksaan dengan meraba, dengan 

menggunakan telapak tangan dan memanfaatkan alat peraba 

yang terdapat pada telapak tangan dan jari tangan (Ambarwati 

2011 hal 120). 
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3) Perkusi 

Perkusi adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan dengan 

cara ketukan dibagian tertentu untuk mengetahui batas-batas 

yang normal (Ambarwati 2011 hal 121). 

4) Auskultasi 

Auskultasi adalah suatu pemeriksaan dengan cara 

mendengarkan menggunakan stetoskop (Ambarwati 2011 hal 

122). 

5) Pemeriksaan penunjang  

Merupakan gambaran real time pada layar ultrasonic yang 

dihasilkan oleh gelombang suara yang dipantulkan kembali 

dari organ, cairan, dan jaringan yang berhadapan dengan 

janin didalam uterus sehingga dapat mengetahui usia gestasi, 

perkembangan janin, dan deteksi abnormalitas pada janin dan 

plasenta (Ambarwati 2011 hal 157) 

2. Data Sekunder  

a. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah sekumpulan persiapan dan catatan 

komunikasi yang digunakan untuk membuktikan suatu informasi 

atau kejadian (Ambarwati 2011 hal 155). 

b. Studi pustaka 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Citra Nurafika, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



9 
 
 

 
 

Penulis menggunakan buku yang berhubungan dengan 

kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, keluarga berencana 

(Ambarwati hal 2011 hal 157). 

 

E. Sistematika Penulisan 

1. BAB I  : PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

a. Tinjauan medis 

Tinjauan teori ini berisikan tentang materi kehamilan, 

persalinan, nifas, bayi baru lahir dan Perencanaan 

keluarga berencana (KB). 

b. Tinjauan teori asuhan kebidanan 

Menjelaskan tentang asuhan kebidanan 7 langkah 

Varney dan metode SOAPIE. 

c. Landasan kewenangan bidan 

Menjelaskan tentang bagian – bagian yang terdapat 

pada landasan kewenangan bidan. 

3. BAB III TINJAUAN KASUS 

Bab ini menguraikan tentang pengkajian ibu mulai dari 

kehamilan trimester II-III, persalinan, nifas, bayi baru lahir 

dan KB. Dengan menggunakan metode 7 langkah varney 

mulai dari pengkajian, interpretasi data, diagnosa 
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potensial, identifikasi kebutuhan akan tindakan segera 

atau kolaborasi dan konsultasi, perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi, serta mendokumentasikan 

asuhan kebidanan menggunakan metode SOAPIE. 

4. BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang permasalahan yang telah 

dihadapi dalam melakukan asuhan dan menetukan apakah 

ada kesenjangan antara teori dan praktek. 

5. BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang 

terdapat setelah melakukan asuhan kepada ibu saat 

kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan 

perencanaan keluarga berencana (KB) 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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