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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Kehamilan adalah suatu mata rantai yang berkesinambungan 

yang terdiri dari Ovulasi (pematangan sel) lalu pertemuan ovum (sel telur) 

dan spermatozoa (sperma) terjadilah pembuahan dan pertumbuhan. Zigot 

kemudian bernidasi (penanaman) pada uterus dan pembentukan plasenta 

dan tahap akhir adalah tumbuh kembang hasil konsepsi sampai aterm 

(Manuaba, 2010).  

Persalinan adalah proses dimana bayi, plasenta dan selaput 

ketuban keluar dari uterus ibu. Persalinan disebut normal jika prosesnya 

terjadi pada usia cukup bulan (setelah 37 minggu) tanpa disertai adanya 

penyulit atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri) (Johariyah, 2012). 

kematian bayi penyebab kematiannya adalah kematian yang disebabkan 

dari asfiksia, trauma kelahiran, infeksi, prematuritas, kelainan bawaan, 

dan sebab-sebab lain. Jika tidak meninggal, keadaan ini akan 

meninggalkan masalah bayi dengan cacat (Prawirohardjo, 2010). 

Angka kematian ibu (AKI) 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 (SDKI) tahun 
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2012. SDKI 2012 menyebutkan AKI di Indonesia masih tinggi sekitar 359 

per 100.000 kelahiran hidup (Suryamin, 2013).  

Menurut hasil SDKI terjadi penurunan Angka Kematian Bayi (AKB)  

cukup tajam antara tahun 1991 sampai 2003 yaitu dari 68 per 1.000 

kelahiran hidup menjadi 35 per 1.000 kelahiran hidup. Berbagai faktor 

adanya penurunan AKB diantaranya dukungan peningkatan akses 

pelayanan kesehatan antara lain peningkatan cakupan imunisasi dasar 

sehubungan penyebab kematian bayi pada 1990an antra lain diphteri dan 

campak. Capaian AKB 32 di tahun 2012 kurang menggembirakan 

dibandingkan target Renstra Kemenkes yang ingin dicapai yaitu 24 di 

tahun 2014 juga target MDGs sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup di 

tahun 2015. Penurunan AKB yang melambat antara tahun 2003 sampai 

tahun 2012 yaitu 35 menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup (Supriyantoro, 

2013). Data SDKI 2012 menunjukkan kematian bayi untuk periode lima 

tahun sebelum survei (2008-2012) adalah 32 kematian per 1.000 

kelahiran hidup. Angka kematian balita dan kematian anak masing-

masing sebesar 40 dan 9 kematian per 1.000 kelahiran (Supriyantoro, 

2013). 

AKB di kabupaten Banyumas tahun 2014 adalah sebesar 9,04 per 

1000 kelahiran hidup, kondisi tersebut mengalami penurunan dibanding 

tahun 2013 sebesar 12,34 per 1000 kelahiran hidup. AKB tahun 2014 jika 

dibandingkan dengan target Millineium Development Goals (MDGS) 

tahun 2015 sebesar 17/1000 kelahiran hidup maka AKB di Kabupaten 

Banyumas sudah baik karena telah melampaui target. Sedangkan AKI di 

Kabupaten Banyumas tahun 2014 sebesar 114.73 Per 100.000 kelahiran 
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hidup, menurun dibanding tahun 2013 sebesar 124,13 per 100.000 

kelahiran hidup. Target dari AKI di Provinsi Jawa Tengah, yaitu 60 per 

100.000 kelahiran hidup, Maka  Kabupaten Banyumas melebihi target. 

Melihat kondisi diatas dapat dikatakan bahwa program Kesehatan Ibu 

belum berjalan optimal (DK Banyumas, 2016). 

Berdasarkan Millenium Development Goals (MDGs) 2015. 

Kementrian kesehatan Republik Indonesia menargetkan mengurangi 2/3 

angka kematian balita dalam kurun waktu 1990 dan 2015. Angka 

Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1991 

sebanyak 68 AKB, tahun 2007 sebanyak 34 AKB dan 2015 diperkirakan 

menurun sebanyak 23 AKB. Target selanjutnya yakni menurunkan Angka 

Kematian Ibu (AKI) hingga ¾ dalam kurun waktu 1990-2015. Angka 

kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1990 sebanyak 390 

AKI, tahun 2007 sebanyak 228 AKI dan atrget 2015 diperkirakan menurun 

sebanyak 102 AKI. Hasil penurunan AKI yang signifikan (dari 390 pada 

tahun 1991 menjadi 228 per 100.000 kelahiran Hidup pada tahun 2007) 

tetpi perlu upaya keras untuk mencapai terget pada tahun 2015 

(Kementerian kesehatan, 2007).   

Strategi tahun 2012 kementrian kesehatan meluncurkan program 

Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS) dalam rangka 

menurunkan angka kematian ibu dan neonatal sebesar 25%. Program ini 

dilaksanakan di provinsi dan kabupaten dengan jumlah kematian ibu dan 

neonatal yang besar, yaitu Sumatera Utara, Bnaten, Jawa Barat, Jawa 

Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Dasar pemilihan provinsi 

tersebut dikarenakan 52,6% dari jumlah total kejadian kematian ibu di 
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Indonesia berasal dari enam provinsi tersebut. Sehingga dengan 

menurunkan angka kematian ibu di enam provinsi tersebut diharapkan 

akan dapat menurunkan angka kematian ibu di Indonesia secara 

Signifikan. Upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian 

neonatal melalui program EMAS dilakukan dengan cara, yaitu 

meningkatkan kualitas pelayanan mergensi obstreti dan bayi baru lahir 

minimal di 150 rumah sakit (PONEK) dan 300 puskesmas atau balkemas 

(PONED) dan memperkuat sistem rujukan yang efisien dan efektif antar 

puskesmas dan rumah sakit (Untung, 2015). 

Ketertarikan penulis mengambil kasus tersebut, karena ingin 

memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif pada ibu hamil, 

bersalin, nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana. Metode yang 

dilakukan penulis dalam melaksanakan asuhan kebidanan secara 

komprehensif dengan melakukan pendekatan pada pasien sedini 

mungkin sejak kehamilan untuk membuat skrining awal dan melakukan 

standar kompetensi bidan, sehingga jika ada komplikasi ataupun keluhan 

agar dapat segera ditangani sesuai dengan kebutuhan pasien. 

Penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat digunakan 

dalam upaya menambah ilmu bagaimana pelayanan yang baik dalam 

asuhan kebidanan komprehensif ibu hamil, nifas, bayi baru lahir, dan 

keluarga berencana. 
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B. Tujuan  

1. Tujuan Umum  

Mampu melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif pada 

kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, dan perencanaan 

keluarga berencana. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mampu melakukan asuhan kehamilan dengan melakukan 

pengkajian, merumuskan diagnosa, perencanaan, implementasi, 

dan evaluasi serta mendokumentasikan dengan metode SOAPIE. 

b. Mampu melakukan asuhan persalinan dengan melakukan 

pengkajian, merumuskan diagnosa, perencanaan, implementasi, 

dan evaluasi serta mendokumentasikan dengan metode SOAPIE. 

c. Mampu melakukan asuhan bayi baru lahir dengan melakukan 

pengkajian, merumuskan diagnosa, perencanaan, implementasi, 

dan evaluasi serta mendokumentasikan dengan metode SOAPIE. 

d. Mampu melakukan asuhan nifas dengan melakukan pengkajian, 

merumuskan diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi 

serta mendokumentasikan dengan metode SOAPIE. 

e. Mampu melakukan asuhan perencanaan keluarga berencana 

dengan melakukan pengkajian, merumuskan diagnosa, 

perencanaan, implementasi, dan evaluasi serta 

mendokumentasikan dengan metode SOAPIE. 
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C. Pembatasan Kasus 

1. Sasaran  

Pada Ny. I hamil trimerste II sampai dengan perencanaan keluarga 

berencana. 

2. Tempat  

Pengambilan kasus ini dilaksanakan di Puskesmas II Kembaran, 

Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. 

3. Waktu  

Pengambilan kasus  : Januari 2017 

Penyusunan laporan  : Januari 2017 – Agustus 2017  

D. Metode Pengumpulan data  

1. Data primer 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

mewawancarai langsung responden yang diteliti, metode ini 

memberikan hasil secara langsung. Metode dapat dilakukan 

apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden secara 

mendalam serta jumlah responden sedikit. Dalam metode 

wawancara ini, dapat digunakan instrumen berupa pedoman 

wawancara kemudian daftar periksa atau ceklist. (Hidayat, 2011). 
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b. Pemeriksaan fisik  

Menurut Rustam (2012) pemeriksaan yang dilakukan penulis 

mengumpulkan data melalui pemeriksaan fisik anatar lain:  

1) Inspeksi  

Inpeksi dapat dibagi menjadi inspeksi umum dan isnpeksi 

lokal. Pada inspeksi umum pemeriksaan melihat perubahan 

yang terjadi secara umum, sehingga dapat diperoleh kesan 

dan keadaan umum pasien. Pada inspeksi lokal, dilihat 

perubahan-perubahan lokal sekecil-kecilnya. Untuk bahan 

pembanding perlu diperhatikan keadaan sisi lainya. 

2) Palpasi  

Palpasi yaitu pemeriksaan dengan meraba, mempergunakan 

telapak tangan dan jari tangan. 

3) Perkusi  

Dengan mengetuk bagian tubuh yang diperiksa. Tujuan 

perkusi adalah untuk mengetahui perbedaan suara diketuk 

sehingga dapat ditentukan batas-batas suatu organ misalnya 

jantung, paru dan hati atau mengetahui batas massa abnormal 

di rongga abdomen. 

4) Auskultasi 

Pemeriksaan dengan mempergunakan stetoskop. Dengan 

cara asukultasi dapat didengar suara pernafasan, bunyi bising 

jantung, peristaltik usus dan aliran darah dalam pembuluh 

darah. 
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5) Observasi 

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan 

mengadakan melakukan pengamatan secara langsung 

kepada responden penelitian untuk mencari perubahan atau 

hal-hal yang akan diteliti. (Hidayat, 2011). 

2. Data sekunder 

Menurut Sulityawati (2010), menyebutkan bahwa data sekunder. 

a. Dokumentasi 

Penulis menggunakan data status buku KIA pasien, register 

pasien dan buku laporan persalinan. 

b. Studi pustaka 

Penulis menggunakan buku sebagai acuan referensi dengan 

kasus yang berkaitan dengan Asuhan Komprehensif dari 

kehamilan, persalinan, nifas, bayi aru lahir, dan keluarga 

berencana. 

c. Metode elektronika 

Penulis menggunakan metode elektronika untuk mencari 

journal yang berhubungan dengan kehamilan, persalinan, bayi 

baru lahir, nifas dan keluarga berencan (KB). 

 

 

 

 

 

 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Dita Nurhasanah, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



9 
 

 
 

E. Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan proposal ini  

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan studi kasus, pembatasan kasus, metode pengumpulan data, 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN KASUS 

Dalam bab ini berisi tentang tujuan kepustakaan meliputi: konsep 

dasar medis (uraian teori kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas dan 

perencaan keluarga berencana). 

BAB III TINJAUAN KASUS 

  Berisi tentang asuhan kebidanan komprehensif dari hamil, 

bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana, konsep 

menejemen kebidanan, dan dasar hukum, standar pelayanan kebidanan 

dan kompetensi bidan. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Berisi tentang menjelaskan suatu masalah atau kesenjangan 

antara teori dan kasus yang penulis temukan dilapangan tentang asuhan 

komprehensif dari hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan keluarga 

berencana. 

BAB V PENUTUP 

  Berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan 

jawaban dari tujuan dan merupakan inti dari pembahasan asuhan 

komprehensif dari hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan keluarga 

berencana. 
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