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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia/100.000 kelahiran hidup, 

angka kematian bayi (AKB) 34/1000 kelahiran hidup, dan kematian 

neonatal sebesar 20 /1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2012 AKI di jawa 

tengah tercatat sebesar 116,34/100.000 KH dan AKB sebesar 10,75 %. 

Sedangkan di kabupaten Banyumas AKB 51 kematian dan AKB 10,43 

kematian. Angka kematian ibu dan anak masih tinggi yang berhubungan 

pada masa kehamilan 24,74 %, persalianan 17, 33 % dan masa nifas 

57,93 % yang diakibatkan adanya komplikasi meliputi perdarahan,  pre 

eklamsia/eklamsia, sepsis, partus macet, berat badan lahir rendah dan 

prematuris (Dinkes Jateng, 2012 ;h.9-14). 

Dalam rangka penurunan angka kematian ibu dan anak 

pemerintah menurunkan program pelayanan ANC terpadu. Indikator yang 

digunakan untuk menggambarkan akses ibu hamil dalam pelayanan 

antenatal yaitu cakupan K-1 kontak pertama dan k-4 kontak 4 x dengan 

tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi sesuai standar. Kontak 

k4 dilakukan sebagai berikut; minimal 1 kali trimester I (0 sampai 12 

minggu), minimal I kali pada trimester ke II (>12 sampai 24 minggu) dan 2 

kali pada trimester ke III (>24 minggu sampai kelahiran) (Kaslam,dkk, 

2012; h.5). 

Kunjungan ANC mengalami peningkatan setelah adanya 

pelayanan ANC terpadu. Kunjungan (K-1) telah meningkat dari 92,06% 

pada tahun 2007, menjadi 98,89% pada tahun 2012. Kunjungan (K-4) di 

jawa tengah menurun dari 93,71% pada tahun 2011, menjadi 92,99% 

pada tahun 2012. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan 

meningkat dari 96,79% pada tahun 2011, menjadi 97,14% pada tahun 

2012. Cakupan pelayanan nifas meningkat dari 93,97% pada tahun 2011, 

menjadi 95,94% pada tahun 2012. Kunjungan neonatal (KN) meningkat 

dari 92,64% pada tahun 2011, menjadi 96,95% pada tahun 2012. Hal 

yang lebih membantu dalam penurunan AKI dan AKB cakupan peserta 
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keluarga berencana (KB) aktif provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sebesar 

80,2%, mengalami peningkatan dibandingkan dengan pencapaian tahun 

2012 (76,8%) (Dinkes Jateng, 2012; h.35). 

Salah satu upaya bidan untuk menurunkan angka kematian ibu 

dan anak berpacu dengan ANC terpadu sesuai dengan program 

pemerintah. ANC terpadu merupakan pelayanan kebidanan secara 

komprehensif yaitu dilakukan secara menyuluruh dengan adanya 

pemeriksaan yang sesuai sengan standar yang meliputi timbang berat 

badan dan ukur tinggi badan, mengukur tekanan darah, nilai status gizi, 

ukur tinggi fundus uteri, menentukan presentasi janin dan denyut jantung 

bayi, skrining dan memberikan imunisasi tetanus toksoid, memberiakan 

tablet darah, memeriksa laboratorium, penanganan kasus secara 

langsung sesuai kebutuhan dan konseling (10 T). Tujuan pelayanan 

secara komprehensift pada kehamilan agar masalah atau penyakit  dapat 

terdeteksi dan ditangani sedini mungkin sehingga mencegah terjadinya 

komplikasi pada masa persalinan, nifas dan bayi (Kaslam,dkk, 2012; h.3).  

Kehamilan yang dari awal di anggap suatu hal normal bisa 

berakhir pathologi. Sehingga pelayanan ANC bertujuan untuk melakukan 

pemeriksaan pada kehamilan trimester satu yang merupakan waktu 

penting untuk melakukan pecegahan tetanus neonatorum dan mendorong 

prilaku yang sehat. Kemudian pada trimester dua dan trimester 3 

bertujuan untuk memantau pertumbuhan, perkembangan janin serta 

deteksi secara dini adanya komplikasi pada janin maupun ibunya 

(Prawirohardjo, 2010; h.279). 

Pada akhir kehamilan trimester tiga terjadi pengeluaran hasil 

konsepsi yang disebut dengan persalinan. Persalinan dimulai terlebih 

dahulu sejak uterus berkontraksi dan menyebabkan perubahan pada 

serviks dan berakhir dengan lahirnya bayi , plasenta, selaput ketuban dari 

uterus ibu. Saat bayi baru lahir melakukan adaptasi dari intrauterine ke 

dunia luar dengan melakukan reflek menangis sehingga bayi dapat 

bernapas dari paru-paru (Sondakh, 2010; h.111). 
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Pelayanan pada masa nifas yang dimulai dari lahirnya plasenta 

sampai alat-alat reproduksi pulih kembali diselenggarakan untuk 

memberikan asuhan pada ibu nifas. Asuhan pada masa nifas tujuannya 

untuk untuk memenuhi kebutuhan ibu dan bayi yang meliputi upaya 

pencegahan perdarahan, deteksi dini, pengobatan penyakit komplikasi 

dan penyakit yang mungkin terjadi, penyediaan pelayanan pemberian 

ASI, imunisasi, pemenuhan nutrisi bagi ibu dan memeberikan konseling 

tentang kontrasepsi (Prawirohardjo, 2010; h.356). 

Bidan juga memberikan pelayanan keluarga berencana, yang 

memastikan bahwa setiap orang atau pasangan mempunyai akses 

informasi dan pelayan KB agar dapat merencanakan waktu yang tepat 

untuk kehamilan, jarak kehamilan dan  jumlah anak. Dengan demikian 

diharapkan  alat kontrasepsi dapat berperan penting terhadap kehamilan 

yang tidak diinginkan. Kehamilan yang termasuk dalam kategori “4 terlalu” 

yaitu terlalu muda atau terlalu tua untuk kehamilan, terlalu dekat jarak 

kehamilan dan terlalu banyak anak (Hartanto, 2004 ; h.23). 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk 

melakukan asuhan secara komprehensift dari masa kehamilan, 

persalinan, nifas, bayi baru lahir dan KB (masa antara). Penulis berharap 

dengan melakukan asuhan komprehensif dapat secara dini mendeteksi 

secara dini adanya kelainan atau komplikasi sehingga dapat diatasi 

dengan cepat dan tepat. 

B. Rumusan Masalah. 

“Bagaimanakah manajemen asuhan kebidanan komprehensif pada 

kehamilan trimester III, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan masa antara 

pada Ny R di puskesmas wangon I?” 
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C. Tujuan Penyusunan 

1. Tujuan umum. 

Mampu melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif mulai dari 

Kehamilan Trimester III, Persalinan, Nifas, Bayi Baru Lahir, dan KB 

pada Ny. R umur 25 tahun dengan menggunakan pendekatan 

manajamen kebidanan. 

2. Tujuan khusus 

Mahasiswa mengharapkan dari pendekatan khusus dengan cara 

manajemen kebidanan koprehensif mampu melaksanakan: 

a. Mampu melakukan pengkajian data dan objektif, membuat 

interpretasi data, mengidentifiksi masalah atau diagnosa 

potensial, mengidentifikasi perlunya tindakan segera untuk 

dikonsultasikan atau kolaborasi dengan tim kesehatan lain, 

merencanakan asuhan, melakukan asuhan yang direncanakan, 

mengevaluasi asuhan yang diberikan pada kehamilan. 

b. Mampu melakukan pengkajian data dan objektif, membuat 

interpretasi data, mengidentifiksi masalah atau diagnosa 

potensial, mengidentifikasi perlunya tindakan segera untuk 

dikonsultasikan atau kolaborasi dengan tim kesehatan lain, 

merencanakan asuhan, melakukan asuhan yang direncanakan, 

mengevaluasi asuhan yang diberikan pada persalinan dengan 

pendokumentasian SOAP. 

c. Mampu melakukan pengkajian data dan objektif, membuat 

interpretasi data, mengidentifiksi masalah atau diagnosa 

potensial, mengidentifikasi perlunya tindakan segera untuk 

dikonsultasikan atau kolaborasi dengan tim kesehatan lain, 

merencanakan asuhan, melakukan asuhan yang direncanakan, 

mengevaluasi asuhan yang diberikan pada bayi baru lahir dengan 

pendokumentasian SOAP. 

d. Mampu melakukan pengkajian data dan objektif, membuat 

interpretasi data, mengidentifiksi masalah atau diagnosa 

potensial, mengidentifikasi perlunya tindakan segera untuk 

dikonsultasikan atau kolaborasi dengan tim kesehatan lain, 

merencanakan asuhan, melakukan asuhan yang direncanakan, 
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mengevaluasi asuhan yang diberikan pada nifas dengan 

pendokumentasian SOAP. 

e. Mampu melakukan pengkajian data dan objektif, membuat 

interpretasi data, mengidentifiksi masalah atau diagnosa 

potensial, mengidentifikasi perlunya tindakan segera untuk 

dikonsultasikan atau kolaborasi dengan tim kesehatan lain, 

merencanakan asuhan, melakukan asuhan yang direncanakan, 

mengevaluasi asuhan yang diberikan pada keluarga berencana 

dengan pendokumentasian SOAP. 

 

D. Manfaat Studi Kasus  

a. Teoritis  

Dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan yang sudah 

didapatkan selama perkuliahan, serta dapat menerapkan 

pengetahuan dan ketrampilan di kehidupan sehari-hari, baik 

dimasyarakat masyarakat, BPS, puskesmas dan RS. Dengan 

memberikan asuhan secara komprehensif pada ibu hamil, bersalin, 

masa nifas, bayi baru lahir, dan masa antara sehingga nantinya 

diharapkan dapat menurunkan AKB dan AKI di indonesia. 

b. Bagi Institusi pelayanan kesehatan. 

Dapat meningkatkan kualitas pelayanan asuhan kebidanan 

komprehensif pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan KB 

c. Bagi bidan 

Dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam 

memberikan asuhan pelayanan kebidanan komprehensif pada ibu 

hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan masa antara supaya dapat 

mengurangi angka kesakitan dan kematian maternal dan neonatal 

dengan memberikan asuhan kebidanan sesuai dengan standar 

pelayanan. 

d. Bagi pasien 

Dapat memperoleh pelayanan kebidanan yang baik sesuai harapan 

pasien yang meliputi asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, 

nifas, bayi baru lahir dan KB. 
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E. Ruang Lingkup 

a. Sasaran 

Sasaran asuhan kebidanan komprehensif di lakukan pada  Ny R 

G2P1A0 umur 23 tahun dari masa kehamilan trimester III, bersalin, 

nifas, bayi baru lahir dan masa antara di Puskesmas I Wangon 

Banyumas. 

b. Waktu 

1) Penyusunan proposal dilakukan pada bulan Februari 2015 

2) Penyusunan kasus dilakukan pada bulan Maret-Mei 2015 

3) Menyelesaikan laporan sampai bulan Juli 2015 

c. Tempat 

Pengambilan kasus dilakukan di Puskesmas I Wangon Banyumas. 

 

F. Metode Pengumpulan Data. 

Penulis dalam pengambilan kasus menggunakan manajamen 7 

langkah varney. Tekhnik pengumpulan data adalah; 

1. Data primer. 

a. Wawancara 

Percakapan secara langsung dengan pasien yang memiliki tujuan 

untuk membina hubungan saling percaya, mendukung, 

mengumpulkan informasi dan membagi informasi untuk kebutuhan 

data (Bicley, 2008; h.15). 

b. Observasi 

Dengan memantau pasien secara langsung dengan menggunakan 

penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman dan pengecapan. 

Sehingga penulis dapat lebih mengetahui keadaan pasien 

(Sayuti.dkk, 2009; h.70). 

c. Pemeriksaan 

1) Pemeriksaan fisik. 

Dalam pemeriksaan fisik diperlukan dalam empat unsur  dasar 

yang digunakan diantaranya: 
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a) Inspeksi. 

Merupakan proses observasi atau melihat bagian tubuh dengan 

cara mendeteksi karakteristik normal atau fisik secara 

menyeluruh (Muttaqin, 2010; h.12). 

b) Palpasi 

Merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan 

kedua tangan untuk menyentuh bagian tubuh untuk membuat 

suatu pengukuran sensitif terhadap tanda khusus yang didapat 

dari pemeriksaan fisik (Muttaqin, 2010; h.14). 

c) Perkusi. 

Merupakan suatu tekhnik pemeriksaan fisik dengan melakukan 

pengetukan tubuh menggunakan ujung-ujung jari untuk 

mengevaluasi ukuran, batasan dan konsistensi organ-organ 

tubuh yang bertujuan untuk menemukan adanya cairan didalam 

rongga tubuh (Muttaqin, 2010; h.18). 

d) Auskultasi. 

Merupakan suatu tekhnik pemeriksaan dengan cara 

mendengarkan bunyi yang dihasilkan dalam tubuh dengan 

menggunakan stetoskop (Munttaqin, 2010; h.19). 

2) Pemeriksaan penunjang 

Uji laboratorium dan pemeriksaan terkait dilakukan sebagai bagian 

skrining rutin yang bervariasi. Nilai laboratorium yang diperoleh 

bervariasi dari laboratorium yang lain ke laboratorium yang lain 

(Varney, 2007; h.40). 

2. Data sekunder. 

a. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah sekumpulan catatan, peyimpanan dan 

desiminasi dari catatan informasi dalam sistem terintegrasi untuk 

penggunaan yang efisien dan mudah diterima. Dimana 

dokumentasi merupakan salah satu  persiapan dan catatan 

komunikasi yang berfungsi untuk membuktikan suatu informasi 

atau kejadian (Muslikhatun, 2010; h.3)  

b. Studi pustaka merupakan suatu usaha untuk penulis memperoleh 

data atau informasi yang relevan dengan kasus yang akan 
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dibahas. Media untuk memperoleh informasi adalah buku, jurnal 

penelian dan sumber-sumber tertulis  baik cetak maupun elektronik 

(Arif, 2008; h.10). 

 

G. Sistematika Penulisan. 

1. Bab I Pendahuluan 

Pendahuluan mengulas tentang latar belakang, rumusan masalah , 

tuju an penyusunan, manfaat studi kasus, ruang lingkup, metode 

pengumpulan data dan sistematika penulisan.  

2. Bab II Tinjauan Teori. 

Tinjauan pustaka mengulas tentang kehamilan, persalinan, nifas, bayi 

baru lahir dan masa antara. 

3. Bab III Tinjauan Kasus 

Tinjauan kasus mengulas mengenai penerapan asuhan kebidanan 

secara komprehensif pada kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru 

lahir dan masa antara. Dengan manajamen 7 langkah varney yang 

meliputi pengkajian data atau anamnesa, interpretasi data, diagnosa 

masalah yang aktual / potensial, identifikasi kebutuhan akan tindakan 

segera dan kolaborasi, merencanakan asuha kebidanan, 

melaksanakan asuhan kebidan, mengevaluasi tindakan yang telah 

dilakukan dan melakukan pengkajian perkembangan dengan cara 

SOAP. 

4. Bab IV Pembahasan 

Pembahasan mengulas permasalahan yang didapatkan dari asuhan 

kebidanan yang telah dilakukan secara sistematis. 

5. Bab V Penutup 

Penutup merupakan bagian terakhir yang bertujuan untuk 

menyimpulkan hasil pelaksanaan studi kasus yang dilakukan dan 

berisi saran serta kritik untuk meningkatkan kualitas asuhan 

kebidanan pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan masa 

antara untuk meningkatkan derajat kes ehatan ibu dan anak. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN
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