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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

     Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia berdasarkan data yang diperoleh dari 

Profil Kesehatan RI (2015) mengalami penurunan. Tercatat tahun 2012 sebanyak 

359 kasus menjadi 305 kasus di tahun 2A015. Lalu data dari Dinas kesehatan 

Jawa Tengah (2015), menunjukan bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) mengalami 

penurunan tercatat mulai dari tahun 2012 sebanyak 675 kasus hingga tahun 2015 

menjadi 437 kasus. Sedangkan Angka Kematian Ibu di Banyumas menurut data 

dari Profil kesehatan Kab. Banyumas (2015;h.9), angka Kematian Ibu (AKI) 

sebesar 101 per 100.000 kelahiran hidup. Terpusat lagi pada wilayah Puskesmas 

1 Kembaran, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kab. Banyumas (2016) 

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah 2 per 629 kelahiran hidup. Hal ini menjadi salah 

satu permasalahan AKI yang ada diwilayah Puskesmas 1 Kembaran pada tahun 

2016 (Dinas Kesehatan Kab. Banyumas, 2015). 

     Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 dalam Profil Kesehatan 

RI, (2015) menunjukkan AKB di Indonesia sebesar 22,23 per 1.000 kelahiran 

hidup. Sedangkan Angka Kematian Bayi di Jawa Tengan berdasarkan data dari 

Dinas Kesehatan Jawa Tengah, (2015) menyatakan bahwa terjadi penurunan 

angka kematian bayi dari tahun 2012 ke tahun 2015 yaitu sebanyak 5865 kasus 

kematian bayi menjadi 5571 kasus. Lalu berdasarkan data yang diperoleh dari 

Dinas Kesehatan Kab. Banyumas, (2015) menyatakan bahwa Angka kematian 

bayi (AKB) di Kab. Banyumas tahun 2015 sebesar 4 per 1.000 kelahiran hidup dan 
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Angka Kematian Bayi Di Puskesmas 1 Kembaran pada tahun 2015 tercatat 

sebanyak 4 bayi. 

     Berdasarkan pada permasalahan tersebut pemerintah membentuk program 

SDGs (Sustainable Development Goals) yang merupakan kelanjutan dari MDGs 

(Millenium Development Goals) yang berakhir pada tahun 2015. Menurut 

Kemenkes RI(2015), terdapat 17 Tujuan SDGs yang salah satu tujuannya adalah 

Sistem Kesehatan Nasional yaitu pada Goals ke 3 menerangkan bahwa pada 

2030 mengurangi angka kematian ibu hingga di bawah 70 per 100.000 kelahiran 

hidup, mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah, mengurangi 

sepertiga kematian prematur akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan 

dan perawatan, serta mendorong kesehatan dan kesejahteraan mental dan 

menjamin akses semesta kepada pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi, 

termasuk keluarga berencana (KB), informasi dan edukasi, serta integrasi 

kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional (Kemenkes RI, 

2015). 

     Upaya percepatan penurunan AKI dapat dilakukan dengan menjamin agar 

setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti 

pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 

terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan 

bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, kemudahan 

mendapatkan cuti hamil dan melahirkan, dan pelayanan keluarga berencana 

(Kemenkes RI, 2016).  

     Upaya lain yang dilakukan untuk menurunkan kematian ibu dan kematian bayi 

yaitu dengan mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 
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terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, 

dan bidan, serta diupayakan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. 

Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan yang dimulai pada 

kala I sampai dengan kala IV persalinan (Kemenkes RI,2016). 

     Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Indonesia 

menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 

2015. Namun demikian, terdapat penurunan dari 90,88% pada tahun 2013 

menjadi 88,55% pada tahun 2015. Kebijakan Kementerian Kesehatan dalam 

dekade terakhir menekankan agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga 

kesehatan dalam rangka menurunkan kematian ibu dan kematian bayi. Namun 

demikian, meskipun persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan tetapi tidak 

dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan, dianggap menjadi salah satu 

penyebab masih tingginya Angka Kematian Ibu. Oleh karena itu mulai tahun 2015, 

penekanan persalinan yang aman adalah persalinan ditolong tenaga kesehatan di 

fasilitas pelayanan kesehatan (Kemenkes RI, 2016).  

     Dalam memecahkan masalah AKI dan AKB, Jateng mengadakan progam 5NG 

yaitu Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng selamatkan ibu dan anak yang 

memiliki 4 fase yaitu fase pra hamil, fase kehamilan, fase persalinan dan fase 

nifas. Outcome yang diharapkan dari program tersebut adalah ibu hamil, 

masyarakat semakin peduli atas kesehatan dan keselamatan ibu dan anak dengan 

mengerti, menyadar faktor resiko dan faktor tak langsung lainnya, meningkatnya 

derajat kesehatan masyarakat dengan ditekannya angka kematian ibu dan bayi, 

meningkatnya peserta KB aktif dan pelayanan kesehatan publik menjadi lebih baik 

dan meningkat (Dinas Kesehatan Jateng, 2015). 
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     Dari banyaknya strategi yang dicanangkan, penulis tertarik untuk melakukan 

asuhan komprehensif selama masa kehamilan hingga perencanaan Keluarga 

Berencana untuk mengetahui permasalahan atau komplikasi yang mungkin terjadi 

pada ibu hamil, bersalin, nifas, BBL dan keluarga berencana dalam rangka 

mendukung program 5NG yaitu untuk upaya penurunan AKI dan AKB di Jawa 

Tengah khususnya di wilayah Puskesmas  1 Kembaran Kab.Banyumas, karena 

masih terdapat adanya kematian ibu dan bayi yang cukup menjadi permasalahan 

diwilayah Kab. Banyumas. 

     Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan, maka penulis mengambil 

judul Asuhan Kebidanan Komprehensif Kehamilan, Persalinan, Bayi Baru Lahir 

(BBL), Nifas, dan Perencanaan Keluarga Berencana (KB) pada Ny.S G2P1A0 Umur 

28 Tahun Umur Kehamilan 23 Minggu 3 Hari Didesa Kembaran Wilayah Kerja 

Puskesmas 1 Kembaran Kabupaten Banyumas yang bertujuan untuk memantau 

keadaan ibu mulai dari hamil sampai dengan perencanaan KB. Asuhan 

komprehensif tersebut diharapkan dapat membantu mendeteksi dini 

kegawatdaruratan maternal dan neonatal yang mengarah pada menurunnya 

angka kematian ibu dan kematian bayi. 

B. Tujuan  

1. Tujuan umum 

Mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan komprehensif sesuai 

Standar Asuhan Kebidanan dengan pendampingan bidan desa pada ibu 

hamil, bersalin, bayi baru lahir, masa nifas dan perencanaan KB dengan 

pendekatan manajemen kebidanan menurut 7 langkah Varney dan 

pendokumentasian SOAP. 
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2. Tujuan khusus 

a. Mampu melakukan asuhan kehamilan pada ibu hamil TM II, TM III, dan 

melakukan pengkajian data Subjektif, data Objektif, melakukan penentuan 

diagnosa, menyusun rencana asuhan dan melakukan evaluasi. 

b. Mampu melakukan asuhan pada ibu bersalin dan melakukan pengkajian 

data Subjektif, data Objektif, melakukan penentuan diagnosa, menyusun 

rencana asuhan dan melakukan evaluasi. 

c. Mampu melakukan asuhan pada bayi baru lahir dan melakukan 

pengkajian data Subjektif, data Objektif, melakukan penentuan diagnosa, 

menyusun rencana asuhan dan melakukan evaluasi. 

d. Mampu melakukan asuhan pada ibu nifas dan melakukan pengkajian 

data Subjektif, data Objektif, melakukan penentuan diagnosa, menyusun 

rencana asuhan dan melakukan evaluasi. 

e. Mampu melakukan asuhan pada ibu dengan perencanaan KB  dan 

melakukan pengkajian data Subjektif, data Objektif, melakukan penentuan 

diagnosa, menyusun rencana asuhan dan melakukan evaluasi. 

C. Ruang lingkup 

1. Sasaran 

Pengambilan studi kasus ini pada Ny. S dimulai dari kehamilan Trimester II, 

Persalinan, Bayi Baru Lahir (BBL),  nifas dan perencanaan keluarga 

berencana. 
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2. Tempat 

Pengambilan kasus ini dilaksanakan di Puskesmas I Kembaran dengan 

melakukan pendampingan klien di Desa Kembaran dari masa kehamilan 

hingga perencanaan Keluarga Berencana. 

3. Waktu 

Pengambilan kasus dimulai pada bulan Desember 2016 dan penyusunan 

proposal ini dimulai dari bulan Januari 2017 sampai bulan Februari 2017 

dilanjutkan dengan penyusunan KTI sampai bulan Juli 2017. 

D. Pengumpulan data 

1. Sumber data berasal dari berbagai sumber tergantung dari tujuan yang ingin 

dicapai dan setiap sumber mempunyai keuntungan dan kerugian. Data yang 

dikumpulkan dapat berupa data primer maupun sekunder. Data primer 

merupakan data yang didapat dari individu atau perseorangan, seperti hasil 

wawancara, pengisian kuisioner dan lain-lain. Selanjutnya yang disebut data 

sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut, misalnya dalam 

bentuk tabel. Sumber data sekunder antara lain Dinas Kesehatan, Biro 

Statistik, Puskesmas (Isna, 2011;h.31). 

2. Pemeriksaan fisik 

Menurut Mochtar (2011;h.39), Pemeriksaan yang dilakukan penulis dalam 

mengumpulkan data melalui pemeriksaan fisik antara lain : 

a. Inspeksi 

Inspeksi dapat dibagi menjadi inspeksi umum dan inspeksi lokal. Pada 

inspeksi umum pemeriksa melihat perubahan yang terjadi secara umum, 
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sehingga dapat diperoleh kesan dan keadaan umum pasien. Pada 

inspeksi lokal, dilihat perubahan-perubahan lokal sampai sekecil-kecilnya.  

b. Palpasi  

Palpasi adalah pemeriksaan dengan meraba, menggunakan telapak 

tangan dan jari tangan. 

c. Perkusi 

Pemeriksaan dengan mengetuk bagian tubuh yang diperiksa. 

d. Auskultasi  

Pemeriksaan dengan menggunakan stetoskop. Dengan cara auskultasi 

dapat didengar suara pernafasan, bising jantung, peristaltik usus, dan 

aliran darah dalam pembuluh darah. 

E. Sistematika penulisan 

1. BAB I      : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penulisan ruang lingkup, manfaat penulisan, metode memperoleh 

data, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II     : TINJAUAN TEORI 

Bab ini berisi tentang tinjauan teori yang berisi tentang Asuhan 

Kebidanan Komprehensif Pada Kehamilan, Persalinan, Nifas, Bayi 

Baru Lahir dan KB. 

3. BAB III   : TINJAUAN KASUS 

Berisi tentang manajemen asuhan kebidanan komprehensif pada 

ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana 

dengan pendekatan manajement kebidanan 7 langkah Varney dan 
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pendokumentasian menggunakan metode SOAP (Subjektif, 

Objektif, Analisa dan Penatalaksanaan). 

4. BAB IV   : PEMBAHASAN  

Berisi tentang menjelaskan tentang kesenjangan antara teori dan 

kasus yang penulis temukan dilapangan tentang asuhan kebidanan 

secara komprehensif ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan 

keluarga berencana. 

5. BAB V     : PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban 

dari tujuan dan merupakan inti dari kegiatan pembahasan asuhan 

kebidanan secara komprehensif ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru 

lahir dan keluarga berencana. Sedangkan saran merupakan 

alternatif pemecahan masalah dan tanggapan dari kesimpulan. 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Dian Meiliana Dewi, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017




