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BAB1 

PENDAHULUAN 

A. LATARBELAKANG  

 

Angka kematian ibu (AKI ) mengacu kepada jumlah kematian ibu yang terkait 

dengan kehamilan,persalinan dan nifas.Berdasarkan laporan survei Demografi 

Kesehatan Indonesia (SDKI) adalah 228 per 100.000 kelahiran hidup,pada tahun 

2007,bahkan WHO ,UNICEF dan UNFPA ,angka kematian ibu yang lebih tinggi 

yaitu 420 per 100.000 kelahiran hidup (Arsita Hal 3,2012 ).Penyebab tingginya 

kasus dan kematian ibu banyak negara berkembang yang terjadi selama proses 

kehamilan,persalinan dan nifas,sebenarnya dapat dicegah.Melalui upaya 

pencegahan yang efektif sudah banyak negara berkembang dan hampir semua 

negara maju,berhasil menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu ke tingkat 

yang sangat rendah.(Marmi,hal 12,2011) 

Menurut profil kabupaten banyumas tahun 2012 tercatat jumlah angka 

kematian ibu sebanyak 53 kasus yang disebabkan oleh perdarahan 28 

orang,eklamsi 28 orang ,dan sebab laain 17 orang .Perkiraan jumlah ibu hamil 

pada tahun 2012 di wilayah manyumas sekitar 1.400 orang dengan ibu yang 

memiliki resiko tinggi yang diperkirakan 24 orang ,dan resiko tinggi yang dirujuk 

17 orang dengan jumlah persalinan yang tercatat kurang lebih 1.336persalinan. 

 Kehamilan berkembang dengan normal dan menghasilkan kelahiran bayi 

sehat yang cukup bulan melalui jalan lahir ,namun ini kadang tidak sesuai 

dengan yang diharapkan .Oleh karena itu pelayanan antenatal / asuhan 

antenatal merupakan cara untuk memonitor dan mendukung kesehatan ibu hamil 
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normal dan mendeteksi ibu dengan kehamilan normal (Yuni Kusmiati Hal 01 

,2008 ). 

Sebenarnya bidan memiliki peran penting dalam mencegah dalm mencegah 

dan atau menangani setiap kondisi yang mengancam jiwa ini melalui beberapa 

intervensi yang merupakan komponen penting dalam asuhan kehamilan seperti 

mengukur tekanan darah ,memeriksa keadaan proteinuria,mendeteksi tanda-

tanda perdarahan /infeksi ,maupun penanganan awal terhadap anemia.( Suryati 

hal 8 ,2011).Tujuan asuhan persalinan normal adalah menjaga kelangsungan 

hidup dan memberikan derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya 

,melalui upaya terintegrasi dan lengkap tetapi dengan intervensi yang seminimal 

mungkin agar prinsip keamanan pelayanan dapat terjaga pada tingkat yang 

diinginkan .(Wiknjosastro , Hal 03 ,2008 )  

Masa nifas dimana biasanya akan dirasakan pada wanita yang setelah 

melahirkan ,biasanya hal ini akan dirasakan selama 40 hari setelah usah 

melahirkan pada ibu hamil .tidak sedikit ibu mengalami beberapa dampak pada 

masa nifas yaitu anemia hal ini biasa terjadi di karenakan pendarahan yang 

hebat sehingga ibu mengalami kekurangan darah . Dampak yang lain seperti 

depresi masa nifas ,gejala ini timbul seperti halnya wanita mengalami proses 

menstruasi dimana perubahan hormon mempengaruhi perilaku ibu .Biasanya hal 

ini terjadi pada kurun waktu satu minggu setelah melahirkan ,ibu merasakan 

resah ,gelisah ,pusing.( Mustika Dwi hal 284,2013 ) . 

Peran bidan dalam penurunan angka kematian dan kesehatan ibu dan 

perinatal yaitu upaya mengentas kemiskinan ,tingginya angka kematian ibu dan 

perinatal dan meningkatkan sumberdaya manusia.Dalam bidang kesehatan 
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masih banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia ,sebagai isu sentral pembangunan.Peranan bidan dalam proses 

pembangunan khususnya menurunkan angka kematian dan kesakitan ibu dan 

perinatal sangat penting terutama di daerah pedesaan.Kompentensi 

petugas,pengenalan jenis komplikasi dan sarana pertolongan menjadi penentu 

bagi keberhasilan penatalaksanaan komplikasi yang umumnya akan selalu 

berbeda menurut derajat.(Marmi,hal 13,2011). 

B RUMUSAN MASALAH  

Bagaimana asuhan kebidanan konprehensif pada ibu hamil 

,bersalin,nifas ,bayi baru lahir dan masa antara pada Ny.M umur 30 tahun 

G2P1A0. 

C TUJUAN  

1. Tujuan Umum  

Dapat melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif pada ibu 

hamil,bersalin,nifas,bayi baru lahir dan masa antara dengan 

menggunakan manajemen 7 langkah varney. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mampu melaksanakan pengkajian pada ibu mulai dari kehamilan, 

persalinan, bayi baru lahir, nifas dan perencanaan KB 

b. Mampu merumuskan diagnosa potensial yang terjadi berdasarkan 

masalah atau diagnosa yang sudah teridentifikasi. 

c. Mampu menentukan diagnosa kebidanan ,masalah dan kebutuhan 

mulai dari kehamilan,persalinan ,bayi baru lahir nifas dan KB 
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sehingga mampu mengambil tindakan sesuai dengan kebutuhan 

ibu. 

d. Mampu mengantisipasi atas diagnosa yang sudah di tegakkan, 

baik secara langsung maupun kolaborasi dengan tenaga 

kesehatan lain, bidan maupun dokter sesuai dengan kondisi ibu 

e. Mampu menyusun rencana tindakan sesuai dengan masalah dan 

kebutuhan ibu sehingga masalah dapat teratasi. 

f. Mampu melaksanakan tindakan kebidanan sesuai dengan 

masalah dan kebutuhan secara efisien dan aman shingga dapat 

teratasi. 

g. Mampu mengevaluasi hasil asuhan yang telah diberikan serta 

perkembangan mulai dari kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, 

nifas dan perencanaan KB  

 

D. Ruang Lingkup 

1. Sasaran 

 Pada Ny.M umur 30 tahun G2P1A0 umur kehamilan 40 minggu 

2. Tempat  

Pengambilan kasus asuhan kebidanan konprehensif pada ibu 

hamil,bersalin,nifas ,bayi baru lahir dan masa antara di ambil di BPM Ny 

Martiana sokwera ,Cilongok .Banyumas  

3. Waktu 

a. Penyusunan proposal dari tanggal 17 november sampai 20 

februari 2014  
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b. Pengambilan kasus dilakukan pada tanggal 05 april sampai 

tanggal 14 juni 2014  

c. Penyusunan Karya Tulis Ilmiah dilakukan 09 april sampai tanggal 

20 juni 2014 

E. Manfaat 

1. Manfaat secara toeritis yaitu : 

Diharapkan hasil penulisan ini dapat menjadi sumber informasi dan 

memperkaya ilmu dan pengetahuan serta sebagai bahan acuan bagi 

penulis selanjutnya, dan  Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

dalam memberikan asuhan kebidanan kepada ibu bersalin,bersalin,nifas 

,bayi baru lahir dan masa antara  

2. Manfaat secara praktis yaitu : 

Sebagai salah satu sumber informasi bagi penentu kebijakan dan 

pelaksanaan program baik Departemen Kesehatan 

F. Metode Pengumpulan Data 

a. Anamnese 

Penulis mengadakan tanya jawab dengan pasien dan keluarga yang 

mendampingi saat itu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. 

b.      Observasi 

Melakukan pengamatan secara langsung keadaan pasien. 

c.       Pemeriksaan Fisik 
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Melakukan pemeriksaan fisik secara sistematis pada ibu hamil mulai dari 

kepala sampai kaki dengan memulai pemeriksaan inspeksi, palpasi, 

auskultasi, perkusi dan pemeriksaan laboratorium.  

d.      Studi Dokumentasi 

Mempelajari status ibu hamil  berdasarkan catatan medik yang terkait 

dengan kasus ibu hamil termasuk hasil pemeriksaan laboratorium,dan 

lain-lain. 

G. SISTEMATIKA PENULIS 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi latar belakang penulisan,Rumusan Masalah, Tujuan, Ruang 

lingkup, manfaat Penulisan dan Metode Pengumpulan Data serta 

sistematika Penulisan.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian ini berisi tetang tinjuan teori dan medis tentang asuhan 

kebidanan konprehensif pada ibu hamil bersali,nifas ,bayi baru lahir dan 

masa antara . 

BAB III  TINJAUAN KASUS 

Pada bagian ini berisi tentang asuhan kebidanan konprehensif pada ibu 

hamil ,bersalin ,nifas ,bayi baru lahir dan masa antara yang disusun 

menggunakan 7 langkah varney yaitu pengumpulan data, interpretai data, 

diagnosa potensial, idenitifikasi kebuhan segera, perencanaan, pelaksanaan, 

dan evaluasi.  
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BAB IV  PEMBAHASAN 

Berisi tentang adanya perbedaan atau tidak antara teori dan prraktek 

asuhan kebidanan konprehensif pada ibu hamil ,bersalin,nifas ,bayi baru 

lahir dan masa antara  

BAB V   PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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