
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

     Masalah Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) masih menjadi masalah kesehatan 

di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) 

dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang ada di Indonesia. Berdasarkan hasil 

Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 menunjukan AKI 

sebesar 359 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. AKI menunjukan 

penurunan menjadi 305 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup berdasarkan 

hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015. AKB sebesar 22,23 per 

1.000 kelahiran hidup, yang artinya sudah mencapai target MDG 2015 sebesar 

23 per 1.000 kelahiran hidup (Profil Kesehatan Indonesia, 2016). 

     AKI di Kabupaten Banyumas tahun 2015 sebesar 101 per 100.000 

kelahiran hidup, hal ini mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2014 

sebesar 114,75 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan AKB tahun 2015 

sebesar 4 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dibanding dengan cakupan yang 

diharapkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional) tahun 2015-2019, target di Kabupaten Banyumas telah tercapai 

sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup dan bila dibanding dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) target telah tercapai 

sebesar 7,0 per 100 kelahiran hidup dan bila dibanding tahun 2014 AKI di 
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Kabupaten Banyumas menurun, ditahun 2014 sebesar 9,04 per 1.000 kelahiran 

hidup (Profil Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2015). 

     Sebagai upaya penurunan AKI dan AKB, Kementrian Kesehatan 

meluncurkan program Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS) 

yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan neonatal dengan 

cara meningkatkan kualitas pelayanan emergensi obstetrik 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. Setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang 

berkualitas merupakan upaya penurunan AKI, 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 dengan 

menggunakan asuhan kebidanan secara komprehensif (Profil Kesehatan 

Indonesia, 2016). 

     Asuhan kebidanan komprehensif adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan 

secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan adanya pemeriksaan 

sederhana dan konseling diantaranya asuhan kebidanan kehamilan, persalinan, 

bayi baru lahir, masa nifas dan keluarga berencana (KB). Gambaran upaya 

kesehatan ibu yang disajikan meliputi: pelayanan kesehatan ibu hamil, 

pelayanan imunisasi Tetanus Toksoid wanita usia subur dan wanita hamil, 
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pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan ibu nifas, puskesmas 

melaksanakan kelas ibu hamil dan Program Perencanaan Persalinan dan 

Pencegahan Komplikasi (P4K) dan pelayanan kontrasepsi (Profil Kesehatan 

Indonesia, 2016). 

     Bidan yang berperan melakukan asuhan komprehensif dimulai dari masa 

kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir (BBL) dan masa antara (KB). 

Berdasarkan Permenkes RI nomor 1464/MENKES/PER/XI/2010 tentang 

penyelenggaranaan praktik bidan pada pasal 9 dijelaskan bahwa bidan dalam 

menjalankan praktiknya, berwenang untuk memberikan pelayanan yang 

meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak dan pelayanan 

kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Sedangkan pasal 10 

menjelaskan bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu meliputi 

konseling pada masa pra kehamilan, kehamilan normal, persalinan normal, ibu 

nifas normal, ibu menyusui dan konseling pada masa antara dua kehamilan 

(Kepmenkes RI, 2010;hal.5-6). 

     Pada masa kehamilan dilakukan deteksi dini awal dengan pemeriksaan 

ANC (Antenatal Care) dengan frekuensi minimal di tiap trimester, yaitu satu 

kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu, satu kali para 

trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu) dan dua kali pada trimester 

ketiga (usia kehamilan 24 minggu sampai persalinan) yang bertujuan untuk 

perlindungan terhadap ibu hamil dan atau janin berupa deteksi dini faktor 

risiko, pencegahan dan penanganan dini komplikasi kehamilan. Pada saat 
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persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih yaitu dokter spesialis 

kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, bidan dan diupayakan 

difasilitas pelayanan kesehatan.pada masa nifas sesuai dengan standar yang 

dilakukan sekurang-kurangnya tiga kali sesuai jadwal yang dianjurkan yaitu 

pada enam jam sampai dengan tiga hari pasca persalinan, pada hari ke empat 

sampai dengan hari ke-28 pasca persalinan dan pada hari ke-29 sampai dengan 

hari ke 42 pasca persalinan (Profil Kesehatan Indonesia, 2016). 

     Pada bayi baru lahir (BBL) pada saat Kunjungan Neonatal Pertama  

menggambarkan upaya kesehatan untuk mengurangi risiko kematian dengan 

kunjungan menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Muda 

(MTBM) termasuk konseling perawatan bayi baru lahir, ASI ekslusif, 

pemberian vitamin K dan Hepatitis B. Pada masa praantara (KB) merupakan 

salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu khususnya ibu dengan 

kondisi 4T yaitu terlalu muda melahirkan, terlalu sering melahirkan, terlalu 

dekat jarak melahirkan dan terlalu tua melahirkan (Profil Kesehatan Indonesia, 

2016).  

     Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menyusun KTI 

asuhan kebidanan komprehensif pada ibu hamil mulai dari trimester III, ibu 

bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir (BBL) dan masa antara (KB). 
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B. Tujuan Penulisan KTI 

1. Tujuan Umum 

     Mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan komprehensif pada 

Ny.S dari kehamilan trimester III, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan 

Keluarga Berencana (KB) sesuai dengan standar pelayanan kebidanan 

dengan pola pikir menggunakan metode varney dan  pendokumentasian 

secara  SOAP. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mampu melaksanakan asuhan kehamilan pada Ny.S yang dimulai dari 

pengkajian interpretasi data, menentukan diagnosa, menentukan 

identifikasi klien tindakan segera, merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi. 

b. Mampu melaksanakan asuhan pesalinan pada Ny. S yang dimulai dari 

pengkajian interpretasi data, menentukan diagnosa, menentukan 

identifikasi klien tindakan segera, merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi. 

c. Mampu melaksanakan asuhan bayi baru lahir (BBL), yang dimulai dari 

pengkajian interpretasi data, menentukan diagnosa, menentukan 

identifikasi klien tindakan segera, merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi. 

d. Mampu melaksanakan asuhan nifas pada Ny. S yang dimulai dari 

pengkajian interpretasi data, menentukan diagnosa, menentukan 
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identifikasi klien tindakan segera, merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi. 

e.  Mampu melaksanakan perencanaan keluarga berencana (KB) pada 

Ny. S yang dimulai dari pengkajian interpretasi data, menentukan 

diagnosa, menentukan identifikasi klien tindakan segera, 

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. 

f. Mampu mendokumentasikan hasil asuhan kebidanan dengan metode 

SOAP pada kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir (BBL), dan 

keluarga berencana (KB). 

C. Pembatasan Kasus 

Pembatasan kasus meliputi : 

1. Sasaran  

     Pengambilan studi kasus ini mulai dari  kehamilan trimester III, ibu 

bersalin, bayi baru lahir (BBL), ibu nifas dan perencanaan keluarga 

berencana (KB) pada Ny. S 

2. Tempat Pengambilan Kasus 

     Pengambilan studi  kasus ini  dilaksanakan di Puskesmas 1 Kembaran, 

Desa Kembaran, Kabupaten Banyumas 

3. Waktu 

Pengambilan kasus dilaksanakan pada:  

a. Penyusunan proposal bulan Desember 2017  

b. Pendampingan pasien bulan Januari 2017 
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c. Pengambilan kasus dilaksanakan pada bulan Januari 2018 

d. Penyusunan Karya Tulis Ilmiah dimulai dari bulan April 2018 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Data primer 

a. Anamnesa 

     Anamnesa atau wawancara adalah suatu metode yang dipergunakan 

untuk menumpulkan data, di mana peneliti mendapatkan keterangan 

atau informasi secara lisan dari seseorang sasaran penelitian 

(responden), atau bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang 

tersebut (face to face)  (Notoatmodjo, 2012;h.139). 

b. Observasi  

     Observasi atau pengumpulan adalah suatu prosedur yang berencana 

meliputi mendengar dan mencatat sejumlah taraf aktifitas tertentu 

atausituasi tertentu yang ada hubungannya dengan masalah yang teliti 

(Notoatmodjo, 2012;h.131). 

c. Pemeriksaan fisik  

Pemeriksaan yang dilakukan untuk memperoleh data ini adalah: 

1) Inspeksi  

     Inspeksi yaitu pemeriksaan seluruh tubuh secara baik dan 

legeartist meliputi : tekanan darah, nadi, suhu, pernafasan, jantung, 

paru-paru dan sebagainya (Mochtar, 2012 h:39) 
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2) Palpasi 

     Palpasi yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan berdiri 

disebelah kanan ibu hamil dengan melakukan perabaan pada perut 

untuk menentukan besar dan konsistensi rahim, bagian-bagian 

janin, letak, presentasi, gerakan janin, kontraksi atau his (Mochtar, 

2012 h:39) 

3) Auskultasi  

     Auskultasi dalah pemeriksaan menggunakan stetoskop 

monoaural (stetoskop obstetric) untuk mendengarkan denyut 

jantung janin (DJJ) (Mochtar,2012 h41). 

2. Data Sekunder 

     Data sekunder meliputi data yang diambil dari rekamedik, buku KIA, 

data BPM, Puskesmas, dan dari Posyandu. 

E. Sistematika Penulisan 

     Secara besar sistematika penulisan terdiri dari tiap BAB, dimana 

sistematika penulisan masing-masing BAB akan diuraikan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

     Dalam Bab ini penulis menjelaskan secara singkat mengenai latar 

belakang,  tujuan studi kasus, pembatasan kasus, metode pengumpulan data, 

sistematika penulisan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

     Tinjauan pustaka membahas tentang Asuhan Komprehensif mulai dari ibu 

hamil trimester III, persalinan, bayi baru lahir (BBL), nifas dan masa antara 

(KB). Tinjauan asuhan kebidanan sesuai dengan Standar Asuhan Kebidanan 

berdasarkan Permenkes No. 938/Menkes/SK/VIII/2007. Serta aspek hukum 

yang berisi landasan hukum baik undang-undang maupun kemenkes dan 

standar pelayanan kebidanan yang mengatur tugas pokok dan kompetensi 

bidan serta wewenang bidan sesuai dengan kasus yang diambil. 

BAB III : TINJAUAN KASUS 

     Bab ini menguraikan tentang pengkajian ibu mulai dari ibu hamil trimester 

III, persalinan, nifas, bayi baru lahir (BBL) dan masa antara (KB). Dengan 

menggunakan metode SOAP mulai dari pengkajian, interpretasi data, diagnosa 

potensial, identifikasi kebutuhan akan tindakan segera atau kolaborasi dan 

konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

BAB IV : PEMBAHASAN  

     Bab ini menguraikan tentang permasalahan yang telah dihadapi dalam 

melakukan asuhan dan menentukan apakah ada kesenjangan antara teori dan 

lahan praktek. 

BAB V : PENUTUP  

     Bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dan saran yang terdapat setelah 

melakukan asuhan kepada ibu  mulai dari hamil trimester III, persalinan, bayi 

baru lahi (BBL) , nifas, dan masa antara (KB).  
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DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 
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