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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam menilai derajat kesehatan masyarakat terdapat beberapa 

indikator yang dapat digunakan yaitu diantaranya dilihat dari morbiditas dan 

mortalitas (DKK Jawa Tengah 2014, h.9). Berdasarkan Survei Demografi dan 

Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, AKI (yang berkaitan dengan 

kehamilan, persalinan, dan nifas) sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. 

AKI di Indonesia sejak tahun 1991 hingga 2007 mengalami penurunan dari 

390 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup. Pemerintah sejak tahun 1990 

telah melakukan upaya strategis dalam upaya menekan AKI dengan 

pendekatan safe motherhood yaitu memastikan semua wanita mendapatkan 

perawatan yang dibutuhkan sehingga selamat dan sehat selama kehamilan 

dan persalinannya. Namun, pada tahun 2012 SDKI kembali mencatat 

kenaikan AKI yang signifikan, yakni dari 228 pada tahun 2011 menjadi 359 

kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Oleh karena itu, pada tahun 2012 

Kementerian Kesehatan meluncurkan program Expanding Maternal and 

Neonatal Survival (EMAS) dalam rangka menurunkan angka kematian ibu 

dan neonatal sebesar 25%.(Budiyanto, 2014. H. 86). 

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 
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305 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup berdasarkan hasil Survei 

Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015. (Budiyanto, 2015 hal. 104) 

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 puskesmas/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. (v, 2014. H. 86-87). 

Secara nasional, indikator kinerja cakupan pelayanan kesehatan ibu 

hamil K4 pada tahun 2014 belum mencapai target Rencana Strategis 

(Renstra) Kementerian Kesehatan di tahun yang sama, yakni sebesar 95%. 

Meski demikian, terdapat dua provinsi yang telah mencapai target tersebut. 

Kedua provinsi tersebut yaitu Sulawesi Utara dan DKI Jakarta terdapat tiga 

provinsi yang memiliki cakupan pelayanan ibu hamil K4 yang kurang dari 

50%, yakni Papua Barat (39,74%), Maluku (47,87%), dan Papua (49,67%). 

Secara nasional, cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 pada tahun 

2014 sebesar 86,70% (Budiyanto, 2014 H. 88). 
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Diketahui bahwa secara umum cakupan pertolongan persalinan oleh 

tenaga kesehatan di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya. 

Cakupan secara nasional pada tahun 2014 yaitu sebesar 88,68% dimana 

angka ini dapat memenuhi target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 

2014 yakni sebesar 90%.Namun demikian, Di Indonesia, sebanyak empat 

belas provinsi telah dapat mencapai target renstra tersebut, dan selebihnya 

yakni sebanyak dua puluhprovinsi belum dapat mencapai target. Tiga 

provinsi dengan cakupan tertinggi yaitu DI Yogyakarta (99,96%), Jawa 

Tengah (99,17%), dan Bali (97,66%). Sedangkan tiga provinsi dengan 

cakupan terendah yaitu Papua Barat (44,73%), Maluku (46,90%), dan Papua 

(63,15%). (Budiyanto, 2014 H. 91) 

Keberhasilan upaya kesehatan ibu nifas diukur melalui indikator 

cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas (Cakupan KF3). Indikator ini menilai 

kemampuan negara dalam menyediakan pelayanan kesehatan ibu nifas yang 

berkualitas sesuai standar. capaian cakupan kunjungan nifas (KF3) di 

Indonesia dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir secara umum mengalami 

kenaikan. (Budiyanto 2014 H. 96) 

Tiga provinsi yang memiliki cakupan kunjungan nifas lengkap tertinggi 

yaitu Provinsi DKI Jakarta (94,64%), DI Yogyakarta (94,54%), dan Sumatera 

Utara (94,15%). Sedangkan tiga provinsi dengan cakupan kunjungan nifas 

lengkap terendah ialah Papua Barat (29,13%), Papua (38,61%), dan Maluku 

(43,39%) (Budiyanto, 2014 H. 97). 

Pada tahun 2008 hingga tahun 2011 terdapat perbedaan cakupan 

yang cukup besar antara persalinan ditolong tenaga kesehatan (Pn) dan 
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kunjungan nifas (KF3). Hal tersebut menunjukkan bahwa meski proses 

kelahirannya ditolong oleh tenaga kesehatan, namun banyak ibu bersalin 

yang tidak melakukan kunjungan nifas ke fasilitas kesehatan. Namun, sejak 

tahun 2012 hingga tahun 2014 cakupan indikator tersebut secara nasional 

tidak menunjukkan perbedaan yang cukup berarti. Hal itu menunjukkan 

bahwa ibu bersalin yang ditolong tenaga kesehatan sebagian besar telah 

melakukan kunjungan nifas ke fasilitas pelayanan kesehatan.Kemampuan 

petugas kesehatan dalam menjaring ibu bersalin untuk mendapatkan 

pelayanan nifas merupakan faktor yang sangat penting (Budiyanto, 2014 H. 

97). 

Lima penyebab kematian ibu terbesar yaitu perdarahan, hipertensi 

dalam kehamilan (HDK), infeksi, partus lama/macet,dan abortus. Kematian 

ibu di Indonesia masihdidominasi oleh tiga penyebab utama kematian yaitu 

perdarahan, (HDK), dan infeksi. Namun proporsinya telah berubah, dimana 

perdarahan dan infeksi cenderung mengalami penurunan sedangkan HDK 

proporsinya semakin meningkat. Lebih dari 25% kematian ibu di Indonesia 

pada tahun 2013 disebabkan oleh HDK (Budiyanto, 2014 H. 100). 

Sebagian besar Wanita Usia Subur WUS saat ini menggunakan 

kontrasepsi, yakni sebanyak 59,7%. Sebanyak 59,3% WUS menggunakan 

kontrasepsi modern, dan hanya 0,4% lainnya menggunakan kontrasepsi cara 

tradisional. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa sebanyak 24,8% dari 

wanita usia subur mengakupernah menggunakan kontrasepsi, meski saat ini 

tidak sedang menggunakannya.Sedangkan 15,5% WUS mengaku tidak 

pernah menggunakan kontrasepsi. (Budiyanto, 2014 H. 103) 
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Metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh peserta KB 

aktif adalah suntikan (47,54%) dan terbanyak ke dua adalah pil (23,58%). 

Sedangkan metode kontrasepsi yang sedikit dipilih oleh peserta KB aktif yaitu 

Metoda Operasi Pria (MOP) sebanyak 0,69%, kemudian kondom sebanyak 

3,15%. (Budiyanto, 2014 H. 104) 

Provinsi dengan persentase peserta KB baru tertinggi ialah Provinsi 

DKI Jakarta (32,02%), kemudian Papua(29,74%), dan Bengkulu(27,34%). 

Sedangkan provinsi dengan persentase peserta KB baru terendah ialah 

Provinsi Bali (9,90%), DI Yogyakarta (9,99%), dan Jawa Timur(13,27%). 

Secara nasional, persentase peserta KB baru pada tahun 2014sebesar 

16,51%.( Budiyanto, 2014 H. 104) 

Indikator angka kematian yang berhubungan dengan anak yakni 

Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka 

Kematian Balita (AKABA). Perhatian terhadap upaya penurunan angka 

kematian neonatal (0-28 hari) menjadi penting karena kematian neonatal 

memberi kontribusi terhadap 59%kematian bayi.Berdasarkan hasil Survei 

Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun2012, angka Kematian 

Neonatus (AKN) pada tahun 2012 sebesar 19 per 1.000 kelahiran hidup. 

Angka ini sama dengan AKN berdasarkan SDKI tahun 2007 dan hanya 

menurun 1 point dibanding SDKI tahun 2002-2003 yaitu 20 per 1.000 

kelahiran hidup. (Budiyanto, 2014 H. 106) 

Komplikasi yang menjadi penyebab kematian terbanyak yaitu asfiksia, 

bayi berat lahir rendah, dan infeksi (Riskesdas, 2007). Komplikasi ini 

sebetulnya dapat dicegah dan ditangani, namun terkendala oleh akses ke 
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pelayanan kesehatan, kemampuantenagakesehatan, keadaan sosial 

ekonomi, sistem rujukan yang belum berjalan dengan baik, terlambatnya 

deteksi dini, dan kesadaran orang tua untuk mencari pertolongan kesehatan. 

Capaian penanganan neonatal dengan komplikasi mengalami peningkatan 

dari tahun 2013 yang sebesar 51,47% menjadi 59,68 pada tahun 2014  

(Dinas kesehatan Republik Indonesia, 2014 H. 108-109) 

Situasi Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Banyumas untuk 

menilainya terdapat beberapa indokator yang dapat digunakan. Indikator-

indikator tersebut pada umumnya tercermin dalam kondisi Mortalitas dan 

Morbiditas dan Status Gizi. (DKK Banyumas, 2014 h. 7). AKB di Kabupaten 

Banyumas tahun 2014 sebesar 9,04 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. (DKK Kabupaten 

Banyumas, 2014 h. 8) 

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. 

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Banyumas tahun 2014 

sebesar 114.73 Per 100.000 kelahiran Hidup, menurun dibading tahun 2013 

sebesar 124,13 per 100.000 kelahiran hidup. Target dari AKI di Provinsi Jawa 

Tengah, yaitu 60per 100.000 kelahiran hidup, Maka Kabupaten Banyumas 
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melebihi target. Melihat kondisi diatas dapat dikatakan bahwa program 

Kesehatan Ibubelum berjalan optimal. (DKK Banyumas, 2014 h. 10) 

Dari program yang di keluarkan oleh pemerintah, belum terdapat 

asuhan kebidanan komperhensif sebagai upaya menurunkan AKI dan AKB. 

Asuhan kebidanan komprehensif adalah suatu pemeriksaan yang sama 

dengan pemeriksaan lainnya hanya beda pada fasilitasnya. Asuhan 

kebidanan komprehensif mencakup empat kegiatan pemeriksaan 

berkesinambungan diantaranya yaitu asuhan kebidanan kehamilan, 

persalinan, bayi baru lahir, nifas dan KB yang berfungsi untuk menurunkan 

AKI dan AKB di Indonesia tahun 2016 (prawirohardjo, 2010 hal. 63). Bidan 

memiliki peran penting dalam melaksanakan asuhan komperhensif yang 

mandiri, kolaborasi, maupun melakukan rujukan yang tepat oleh karena itu 

bidan di tuntut untuk mampu mendeteksi dni adanya tanda dan gejala adanya 

komplikasi kehamilan, memberikan pertolongan kegawatdaruratan. Dari 

pemaparan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membantu 

mendeteksi dini adanya resiko komplikasi yang mengarah pada 

kegawatdaruratan baik kepada ibu maupun bayi dengan melakukan asuhan 

kebidanan komperhensif ibu hamil, bersalin, bayi baru lahir, nifas, dan KB 

pada Ny. A Umur 21  tahun G1P0A0 di Puskesmas II Kembaran untuk 

menurunkan AKI dan AKB di Banyumas dengan mengambil kasus di 

puskesmas kembaran II. Di harapkan dengan asuhan komperhensif ini dapat 

membantu menurunkan AKI dan AKB di Banyumas dengan mendeteksi dini 

adanya komplikasi. 
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B. TUJUAN 

1. Tujuan Umum  

Mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan komprehensif pada 

ny.A umur 21 tahun hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan KB sesuai 

dengan standar pelayanan kebidanan serta melakukan 

pendokumentasian  SOAP 

2. Tujuan Khusus 

a. Mampu melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif pada ibu 

hamil dimulai dari pengkajian, interpretasi data, menentukan 

diagnosa, menentukan identifikasi klien tindakan segera, 

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi dan 

mendokumentasikan dengan metode SOAP. 

b. Mampu melakukan asuhan kebidanan komprehensif  pada ibu brsalin 

dimuali dari pengkajian, menentukan interpretasi data, menentukan 

diagnosa, menentukan tindakan segera, merencanakan 

melaksanakan, dan mengevaluasi dan mendokumentasikan dengan 

metode SOAP. 

c. Mampu melakukan asuhan kebidanan komprehensif pada bayi baru 

lahir dimulai dari pengkajian, menentukan interpretasi data, 

menentukan diagnosa, menentukan tindakan segera, merencanakan 

melaksanakan, dan mengevaluasi dan mendokumentasikan dengan 

metode SOAP. 

d. Mampu melakukan asuhan kebidanan komprehensif pada ibu nifas 

dimulai dari pengkajian, menentukan interpretasi data, menentukan 

diagnosa, menentukan tindakan segera, merencanakan 
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melaksanakan, dan pendokumentasian dan mendokumentasikan 

dengan metode SOAP. 

e. Mampu melakukan asuhan kebidanan pada perencanaan Keluarga 

Berencana (KB) dimulai dari pengkajian, menentukan interpretasi 

data, menentukan diagnosa, menentukan tindakan segera, 

merencanakan melaksanakan, dan mengevaluasi dan 

mendokumentasikan dengan metode SOAP. 

f. Mampu melakukan evaluasi kesenjangan antara teori dan kasus 

nyata di lapangan. 

 

C. PEMBATASAN KASUS 

1. Sasaran 

Pada Ny. A umur 21 tahun G1P0A0 

2. Tempat 

Pengambilan kasus ini dilakukan di puskesmas kembara II, desa Kramat, 

kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. 

3. Waktu 

Pengambilan kasus : maret 2017 

Penyusunan laporan : maret-juni  2017 

 

D. Metode Pengumpulan data 

1. Pengumpulan data primer 

a. Wawancara  

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

mewawancarai langsung responden yang di teliti, sehingga metodi ini 

memberikan hasil secara langsung. 
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b. Observasi dan pengamatan 

Observasi merupakan cara oengumpulan data dengan menadakan 

pengamatan secara langsung kepada responden untuk mencari 

perubahan atau hal-hal yang akan di teliti.  

c. Pemeriksaan fisik 

1) Inspeksi 

Inspeksi dapat di bagi 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 sampai 

yang sekecil-kecilnya. Untuk bahan pembanding diperhatikan 

keadaan sisi lainnya (Manuaba, 2010 hal. 114) 

2) Palpasi 

Yaitu pemeriksaan dengan meraba, dapat menggunakan telapak 

tangan dan memanfaatkan alat peraba yang terdapat pada 

telapak dari jari tangan (Manuaba, 2010 hal. 114) 

3) Perkusi 

Suatu pemeriksaan di lakukan dengan cara ketukan di bagian-

bagian tertentu untuk mengetahui batas-batas yang normal 

(Manuaba, 2010 hal. 114) 

 

4) Auskultrasi 

Yaitu suatu pemeriksaan dengan cara mendengar menggunakan 

stetoskop (Manuaba, 2010 hal. 114) 
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5) Pemeriksaan penunjang 

Merupakan gambaran real time pada layar ultrasonic yang di 

hasilkan oleh gelombang suara yang di pantulkan kembali dari 

organ, cairan dan jaringan yang berhadapan dengan janin di 

dalam uterus sehingga dapay mengetahui usia gestasi, 

perkembangan janin, dan dteksi abnormalitas pada janin dan 

plasenta (Williams, 2012 hal. 132) 

2. Pengumpulan data sekunder 

a. Studi pustaka 

Penulis menggunakan buku yang berhubungan dengan kehamilan, 

persalinan, bayi baru lahir, nifas, dan KB (Aziz, 2014 hal. 98) 

b. Media elektronika 

Dengan membuka situs/webside yang ada kaitannya dengan studi 

kasus yang dilakukan (Aziz, 2014 hal. 98) 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan 

mengambil data yang berasal dari dokumen asli (Alimul,A 2011; h.88). 

Hasil dari data kasus ini adalah mengambil dari data Rekam Medik 

dan Wawancara pada Ny.A dan pada bidan RS Panti Nugroho 

Purbalingga.. 

3. Sistematika penulisan 

BAB I pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang, tujuan penulisan, pembatasan 

kasus, metode penulisan dan sistematika penulisan. 

  

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Ela Yuliana, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



12 
 

BAB II Tinjauan teori 

Bab ini berisi tentang tinjauan teori yang berisi asuhan 

komperhensif dari kehamilan, bersalin bayi baru lahir, nifas, 

dan KB 

BAB III Berisi tentangasuhan kebidanan komperhensif dari hamil, 

bersalin, bayi baru lahir, nifas, dan KB secara sistematika 

dengan metode varney 

BAB IV berisi tentang penjelasan masalah atau kesenjangan antara 

teori dan kasus yang penulis temukan di lapangan yang 

berkaitan dengan asuhan komperhensif kehamilan, persalinan, 

bayi baru lahir, nifas, dan KB 

BAB V berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan 

jawaban dari tujuan dan merupakan inti dari pembahasan 

asuhan komperhensif kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, 

nifas, dan KB 
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