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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Asuhan kebidanan merupakan penerapan fungsi dan kegiatan yang 

menjadi tanggung jawab bidan dalam memberikan pelayanan kepada 

klien yang mempunyai kebutuhan/masalah dalam bidang kesehatan ibu 

pada saat hamil, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan keluarga 

berencana (KB). (Maritalia. 20012; h.111) 

Angka Kematian Ibu (AKI) juga menjadi salah satu indikator penting 

dari derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita 

yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan 

kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus 

insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari 

setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 

100.000 kelahiran hidup. Data kematian ibu yang digunakan saat ini 

masih menggunakan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 

2012. SDKI 2012 menyebutkan bahwa angka kematian ibu (AKI) di 

Indoenesia masih tinggi sekitar 359 per 100.000 kelahiran hidup. 

(Kemenkes RI. 2014)  

Program Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS) adalah 

sebuah program kerjasama Kementrian Kesehatan RI dan United States 

Agency for International Development (USAID) selama lima tahun 

(2012-2016) dalam rangka mengurangi AKI dan bayi baru lahir. Program 

EMAS mendukung pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, dalam 

berjejaring dengan organisasi masyarakat sipil, fasilitas kesehatan 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Desy Dwi Rahmawati, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



2 
 

public dan swasta, asosiasi rumah sakit, organisasi profesi dan sector 

swasta dan lain-lain. Program ini akan berkontribusi terhadap 

percepatan penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir sebesar 25 % di 

Indonesia. (DepKes, 2013) 

AKI mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan 

dan melahirkan 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 termasuk 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). 

Jumlah kasus kematian ibu di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 

2015 sebanyak 619 kasus, mengalami penuurunan cukup signifikan 

dibandingkan jumlah kasus kematian ibu tahun 2104 yang mencapai 

711 kasus. Dengan demikian AKI di 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 (Profil Kesehatan Jawa Tengah, 2015). 

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Banyumas tahun 2014 

sebesar 114.7  Per 100.000 kelahiran hidup sedangkan pada tahun 

2013 sebesar 126 per 100.000 kelahiran hidup, dengan demikian AKI 

2014 mengalami penurunan namun angka tersebut masih melebihi 
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target dari AKI di Provinsi Jawa Tengah, yaitu 60 per 100.000 kelahiran 

hidup. (Dinkes Banyumas, 2014) 

Cakupan pelayanan lengkap ibu hamil (K1) di kabupaten Banyumas 

tahun 2014 sebesar 100,6 % dan (K4) sebesar 95,8 % mengalami 

kenaikandibanding tahun 2013 (K1) sebesar 96,4% dan (K4) sebesar 

91,9 %. Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes di kabupaten 

Banyumas tahun 2014 sebesar 100,5 %, yang berarti semua persalinan 

di Kabupaten Banyumas telah ditangani/ditolong oleh tenaga kesehatan 

yang kompeten di bidangnya. Cakupan pelayanan pada ibu nifas tahun 

2014 Sebesar 99,1 %, mengalami kenaikan. Dengan demikian 

Kabupaten Banyumas sudah memenuhi/tercapai standar pelayanan 

minimal yang ditetapkan. (Profil Kesehatan Banyumas, 2014).  

Di puskesmas II kembaran pada tahun 2016 ada 743 ibu hamil yang 

melakukan pemeriksaan kehamilan. Jumlah K1 sebanyak 750 (100%) 

K4 659 (88,7%). Ibu yang melakukan persalinan di puskesmas II 

kembaran sebanyak 668 (94,6%) kemudian yang mendapat 

pelayanankesehatan nifas sebanyak 666 (94,3%) serta ibu nifas yang 

mendapatkan vitamin A sebanyak 668 (94,6%) (profil kesehatan 

banyumas.2016). 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan studi 

kasus dengan memberikan Asuhan Kebidanan Komperhensif yang  

melakukan pemeriksaan secara menyeluruh pada ibu hamil TM I, II, III, 

bersalin, bayi baru lahir, nifas dan KB. 
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B. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Diharapkan mahasiswa mampu memberikan pelayanan asuhan 

kebidanan secara komperhensif pada Ny. W umur 23 tahun G2P1A0 

dari masa kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan keluarga 

berencana (KB) sesuai dengan standar pelayanan kebidanan dan 

berdaarkan pola pikir management kebidanan varney dan melakuan 

pendokumentasian dengan metode SOAP sesuai Standar Asuhan 

Kebidanan. 

2. Tujuan Khusus 

Setelah membuat karya tulis ilmiah mahasiswa mampu : 

a. Mahasiswa mampu melakukan asuhan kehamilan pada Ny. W 

umur 23 tahun G2P1A0 dimulai dari pengkajian data , interpretasi 

data, diagnosa potensial , indentifikasi kebutuhan akan tindakan 

segera atau kolaborasi dan konsultasi, perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi dan melaksanakan pendokumentasian 

dengan SOAP. 

b. Mahasiswa mampu melakukan asuhan persalinan pada Ny. W 

umur 23 tahun G2P1A0 dimulai dari pengkajian data, interpretasi 

data, diagnosa potensial, indentifikasi kebutuhan akan tindakan 

segera atau kolaborasi dan konsultasi, perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi dan melaksanakan pendokumentasian 

dengan SOAP. 

c. Mahasiswa mampu melakukan asuhan bayi baru lahir pada Ny. W 

umur 23 tahun P2A0 dimulai dari pengkajian data, interpretasi 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Desy Dwi Rahmawati, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



5 
 

data, diagnosa potensial, indentifikasi kebutuhan akan tindakan 

segera atau kolaborasi dan konsultasi, perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi dan melaksanakan pendokumentasian 

dengan SOAP. 

d. Mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan nifas pada Ny. 

W umur 23 tahun P2A0 dimulai dari pengkajian data, interpretasi 

data, diagnosa potensial, indentifikasi kebutuhan akan tindakan 

segera atau kolaborasi dan konsultasi, perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi dan melaksanakan pendokumentasian 

dengan SOAP. 

e. Mahasiswa mampu melakukan asuhan keluarga berencana (KB)  

secara komprehensif pada Ny. W umur 23 tahun P2A0 dimulai dari 

pengkajian data, interpretasi data, diagnosa potensial, indentifikasi 

kebutuhan akan tindakan segera atau kolaborasi dan konsultasi, 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan melaksanakan 

pendokumentasian dengan SOAP. 

C. Pembatasan Kasus 

1. Sasaran 

Pada ibu hamil Ny. W umur 23 tahun G2P1A0 umur kehamilan 26 

minggu 3 hari. 

2. Tempat 

Pengambilan kasus ini dilakukan di Puskesmas II Kembaran dan 

di rumah Ny W di Desa Sambeng Wetan  Rt 1  Rw 6  , kecamatan 

Kembaran kabupaten Banyumas 

3. Waktu 
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Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini dimulai dari bulan januari 2017 

D. Metode pengumpulan data 

Pada karya tulis ilmiah ini dengan menggunakan data primer dan data 

sekunder, yaitu: 

1. Data primer meliputi : anamnesis, observasi, pemeriksaan fisik : 

inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, pemeriksaan penunjang. 

2. Data sekunder meliputi: data dokumentasi yang diperoleh dari buku 

KIA Ny. W dan data rekam medis.  

E. Sistematika Penulisan 

1. BAB I : PENDAAHULUAN  

 Bab ini berisi latar belakang masalah, tujuan penulisan, 

pembatasan kasus, metode pengumpulan data dan sistematika 

penulisan. 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini terdiri dari :  

a) Konsep Dasar Teori  

 Berisi tentang asuhan kebidanan komprehensif pada 

kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas dan keluarga 

berencana yang meliputi pengertian, etiologi, patofisiologi, 

faktor resiko, tanda dan gejala, pemeriksaan penunjang, dan 

penatalaksanaaan medis. 

b) Konsep dasar manajemen asuhan kebidanan  

 Berisi tentang manajemen kebidanan dengan 

menggunakan kerangka berfikir varney yang terdiri dari 7 

langkah yaitu : pengkajian, intreprestasi data (diagnosa dan 
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masalah), identifikasi diagnose/masalah potensial, 

identifikasi kebutuhan tindakan segera, perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi.  

c) Aspek hukum  

 Berisi tentang undang-undang maupun kepmenkes dan 

standar pelayanan kebidanan yang mengatur tugas pokok 

dan kompetensi bidan serta wewenang bidan dalam asuhan 

kebidanan komprehensif pada kehamilan, persalinan, nifas, 

bayi baru lahir, dan keluarga berencana. 

3. BAB III : TINJAUAN KASUS 

4. BAB IV : PEMBAHASAN 

5. BAB V : PENUTUP 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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