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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Dinegara berkembang salah satunya adalah indonesia, kesehatan ibu 

dan anak sangatlah diutamakan dan menjadi perhatian penting. Karena 

masyarakat sehat adalah indikator keberhasilan derajat kesehatan suatu 

bangsa. Di indonesia angka kematian ibu dan bayi baru lahir masih menjadi 

tantangan di bidang kesehatan. Pelayanan emergency untuk pemeriksaan 

kehamilan dan persalinan yang belum optimal berkontribusi meningkatkan 

angka kematian ibu dan bayi baru lahir di wilayah nusantara. Berdasarkan 

data SDKI tahun 2012, jumlah angka kematian ibu dan bayi mengalami 

peningkatan mencapai 359 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini berarti 

Indonesia masih mengalami kemunduran dalam upaya menangani 

kesehatan ibu dan anak dibandingkan dengan negara berkembang lainnya 

(Wiko Saputra,2013). 

Angka kematian ibu di provinsi jawa tengah pada tahun 2013 adalah 29 

per 100.000 kelahiran hidup, sementara angka kematian bayi mencapai 348 

per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2014, angka kematian ibu masih 

tinggi yaitu 711 kasus, lebih tinggi dari target Millenium Development Goals ( 

MDGs) yang hanya 425  kasus. Sedangkan jumlah angka kematian bayi 

tahun 2014 yaitu 24 per 1000 kelahiran hidup (Sholikin,2013). Di Kabupaten 

Banyumas  sendiri, jumlah kematian ibu di tahun 2013 sebanyak 35 kasus 

dan tahun 2014  sebanyak 33 kasus. Sedangkan jumlah kematian bayi tahun 

2013 yaitu sebanyak 267 kasus, dan di tahun 2014 terdapat 258 kasus 

(Profil kesehatan Banyumas). Di Puskesmas Karang Lewas sendiri, jumlah 

kematian ibu ditemukan terdapat 2 kasus, sedangkan kematian bayi terdapat 

10 kasus pada tahun 2014(Laporan KIA PKM Karang Lewas tahun 2014).  

Penyebab Angka kematian ibu di indonesia meliputi pendarahan  (25%), 

sepsis (15%), hipertensi dalam kehamilan (12%), partus macet(8%). 

Sedangkan penyebab kematian bayi baru lahir yang terbanyak disebabkan 

oleh kegawatdaruratan dan penyulit pada masa neonatus seperti berat 

badan lahir rendah, asfiksia neonatorum, syndrom, gawat napas, 
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hiperbilirubi, nemia, sepsis neonatorum, trauma jalan lahir, dan 

kelainankongenital. DiPuskesmas Karang Lewas pada tahun 2014, 

penyebab 2 kasus kematian ibu di sebabkan post SC dan PEB. Sedangkan 

10 kasus kematian bayi diantaranya 3 kasus disebabkan karena asfiksia, 2 

kasus karena pnemonia dan 3 kasus karena berat badan lahir rendah serta 2 

kasus disebabkan karena aspirasi (Laporan KIA PKM Karang Lewas tahun 

2014 ).  

Secara umum Angka kematian ibu dan bayi disebabkan disebabkan 

karena “3 terlambat dan 4 terlalu”. Arti dari 3 terlambat yaitu terlambat 

mendeteksi atau mendiagnosa, terlambat sampai di tempat pelayanan dan 

terlambat mendapat pertolongan yang adekuat ditempat rujukan. 

Sedangkan4 terlalu berarti terlalu tua dengan umur lebih dari 35 tahun, 

terlalu muda dengan umur kurang dari 20 tahun, terlalu banyak dengan 

jumlah anak lebih dari 4 dan terlalu rapat jarak kelahiran dengan jarak 

kehamilan kurang dari 2 tahun (Saifuddin, 2012; h. 7). Angka kematian ibu 

dan bayi tetap mendapatkan perhatian yang serius, karena angka kematian 

ibu dan bayi merupakan tolak ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi 

yang dilakukan khususnya di bidang kesehatan. 

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi 

baru lahir maka perlu dilakukan deteksi dini dan pencegahan  komplikasi 

dengan menerapkan asuhan kebidanan komprehensif dimulai dari 

kehamilan, persalinan, bayi baru lahir dan masa nifas.Asuhan kebidanan 

komprehensif merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara lengkap 

dengan adanya asuhan antenatal care, pemeriksaan laboratorium dan 

memberikan konseling yang mencakup empat kegiatan pemeriksaan yang 

berkesinambungan diantaranya yaitu asuhan pada kehamilan, persalinan, 

bayi baru lahir dan masa nifas, yang bertujuan untuk melakukan deteksi dini 

pada ibu maupun bayi baru lahir, sehingga tidak ada lagi jumlah angka 

kematian (Varney, 2007; h. 9). 

Asuhan yang diberikan oleh seorang bidan merupakan tindakan 

preventif, yaitu melakukan pendeteksian secara dini keadaan abnormal pada 

ibu dan anak serta mengupayakan untuk memberikan pertolongan pertama 

pada kegawatdaruratan. Pemeriksaan kehamilan dijadikan sebagai landasan 

dasar atau penapisan awal terjadinya resiko terhadap suatu kehamilan dan 
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merupakan salah satu upaya untuk mencegah  komplikasi yang dapat terjadi 

selama kehamilan dan persalinan. Tujuan dari pemeriksaan kehamilan 

adalah untuk mencegah komplikasi dan menjamin bahwa komplikasi dalam 

persalinan dapat terdeteksi secara dini serta ditangani secara benar agar 

dapat menurunkan angka morbiditas dan mortalitas pada ibu dan anak 

(Rukiyah, 2009; h. 3). 

Tujuan Asuhan Persalinan Normal adalahmengupayakan kelangsungan 

hidup dan mencapai derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya, 

melalui berbagai upaya yang terintegrasi dan lengkap serta intervensi 

minimal sehingga prinsip keamanan dan kualitas pelayanan dapat terjaga 

pada tingkat yang optimal (Prawirodhardjo,2009; h. 335). 

Bidan wajib memberikan pelayanan kesehatan pada masa nifas dengan 

melakukan penyuluhan dan kunjungan ulang. Begitu juga pada bayi tetap 

perlu mendapatkan asuhan kebidanan perinatal yang optimal agar bayi 

selalu sehat. Salah satu faktor yang dapat menurunkan angka kematian ibu 

dan bayi yang paling penting yaitu peran serta masyarakat dalam program 

pemerintah terutama keluarga berencana.Dengan pengunaaan alat 

kontrasepsi, ibu dapat menunda dan mengatur jarak kehamilan. Masyarakat 

juga harus dapat menerima semua metode medis keluarga berencana yang 

di canangkan oleh pemerintah. 

Pada umumnya kehamilan berkembang dengan baik dan menghasilkan 

kelahiran normal dengan  bayi yang sehat dan cukup bulan melalui jalan 

lahir, namun kadang tidak sesuai dengan yang di harapkan. Oleh 

karena itu, pelayanan antenatal atau asuhan antenatal yang makin 

berkualitas merupakan cara penting untuk memonitor, mendukung, dan 

mendeteksi dini kesehatan ibu hamil. Sehingga  pemerintah tetap  berusaha 

memurunkan angka kematian ibu  dengan menyukseskan target Mellenium 

Development Goal’s ( MDGs) yaitu 102 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 

2015. Dan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi baru lahir, 

Banyumas adalah salah satu Kabupaten  yang memelopori kesehatan ibu 

dan bayi baru lahir dengan melaksanakan program Expanding Maternal dan 

Neonatal survival (EMAS) (Humas Jateng). 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa banyaknya 

kematian ibu dan bayi selain disebabkan oleh beberapa faktor atau penyakit 
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yang menyertai kehamilan, juga dapat disebabkan oleh kelalaian penolong 

atau bidan. Sehinggapenulis tertarik untuk melakukan “Asuhan kebidanan 

komprehensif pada kehamilan trimester III, persalinan, bayi baru lahir, nifas 

fisiologis dan KB di puskesmas Karang Lewas”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan,maka penulis tertarik 

untuk menulis karya Tulis Ilmiah ini dengan judul“ Bagaimana Asuhan 

kebidanan Komprehensifdan berkelanjutan pada kehamilan,persalinan,bayi 

baru lahir, nifas dan masa antara (KB Implant) pada Ny S umur 21 tahun 

G1P0A0 di Puskesmas Karang Lewas Kabupaten Banyumas”. Sesuai 

dengan manajeman kebidanan varney. 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan komperhensif  

dan berkelanjutan pada kehamilan trimester III,persalinan,bayi baru 

lahir,nifas, dan KB dengan pendekatan  manajemen kebidanan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Penulis melaksanakan asuhan kebidanan pada kehamilan trimester 

III pada Ny.S meliputi pengkajian data subyektif, dan obyektif, 

identifikasi diagnosa masalah potensial, identifikasi kebutuhan 

tindakan segera, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

b. Penulis melaksanakan asuan kebidanan pada ibu bersalin Ny.S 

meliputi asuhan kebidanan persalinan kala I, kala II, kala III, dan 

kala IV. 

c. Penulis melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu nifas Ny.S 

sesuai program dan kebijakan teknis (kunjungan nifas 6 jam post 

partum, kunjungan nifas 6 hari post partum, kunjungan nifas 2 

minggu post partum, dan kunjungan nifas 6 minggu post partum) 

d. Penulis melaksanakan asuhan kebidanan akseptor KB implant pada 

Ny.S dimulai dari data subjektif, data objektif, identifikasi diagnosa 

masalah potensial, identifikasi kebutuhan tindakan segera, 

perencanaan, pelaksanaan dan evalusi. 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Dewi Nur Hidayati, Kebidanan DIII UMP, 2015



 
 

 

5 

e. Penulis  melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir Ny.S 

sesuai dari kebijakan teknis (kunjungan neonatus umur 6 jam, 

kunjungan neonatus umur 3 hari, kunjungan neonatus umur 2 

minggu). 

 

D. Ruang Lingkup 

1. Sasaran  

Sasaran dalam pengambilan kasus direncanakan pada kehamilan 

trimester ke III, bersalin,bayi baru lahir, nifas,dan keluarga 

berencanafisiologisyaitu pada NY. S umur 21 tahun G1P0A0 umur 

kehamilan 36 minggu 6 hari, bersalin, bayi baru lahir, nifas, dan keluarga 

berencana. 

2. Tempat 

Pengambilan kasus ini dilakukan di puskesmas karang lewas 

3. Waktu 

a. Proposal dimulai pada bulan Febuari 2015 

b. Pemgambilan kasus pada bulan Maret-Mei 2015 

c. Menyelesaikan Karya tulis Ilmiah pada bulan Juni 2015 

 

E. Manfaat 

1. Manfaat teroritis 

Dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengertahuan yang 

telah didapat selama kuliah. 

2. Mafaat Praktis 

Dapat digunakan sebagai masukkan untuk mengembangkan 

pelayanan kesehatan terutama dimulai dari kehamilan,persalinan, bayi 

baru lahir, nifas danKB 

 

F. Metode memperoleh data 

1. Data Primer 

a. Wawancara 

 Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan 

cara mewawancarai lansung responden yang diteliti, metode ini 

memberikan hasil secara langsung. Metode dapat dilakukan apabila 
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pembuat ingin mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam 

serta jumlah responden sedikit ( Hidayat A A, 2008; h. 36 ). 

b. Observasi 

 Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan 

mengadakan melakukan pengamatan secara langsung kepda 

responden peneliti untuk mencari perubahan atau hal-hal yang akan 

di teliti. Pengumpulan data dengan cara observasi ini dapat 

digunakan apabila objek penelitan adalah perilaku manusia,proses 

kerja, atau responden kecil ( Hidayat A A, 2008; h. 36 ).Melakukan 

pengamatan secara langsung dan melakukan pencatatan masalah, 

pengamatan dapat berupa pemeriksaan umum, pemeriksaan fisik 

dan pemeriksaan penunjang. 

c. Pemeriksaan 

1) Pemeriksaan fisik 

 Melakukan pemeriksaan fisik yang berhubungan dengan 

kehamilan, persalinan, BBL, nifas dan KB klien.Dalam 

pemeriksaan fisik diperlukan empat unsur dasar yang 

digunakan diantaranya : 

a) Inspeksi  

 Yaitu pemeriksaan seluruh tubuh secara baik dan 

legeartist meliputi : tekanan darah, nadi, suhu, pernapasan, 

jantung, paru-paru dan sebagainya(Mochtar R,2011; h. 39). 

b) Perkusi  

Tidak begitu banyak artinya, kecuali jika ada suatu 

indikasi(Mochtar R,2011; h. 39). 

c) Palpasi 

Yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan berdiri di 

sebelah 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 R,2011; h.40). 
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d) Auskultasi 

Pemeriksaan menggunakan stetoskop monoaural 

(stetoscop obstetrik) untuk mendengarkan denyut jantung 

janin (DJJ) (Mochtar R,2011; h.41 ). 

2) Pemeriksaan laboratorium 

Menurut Kusmiyati (2010; h 137 ) pemeriksaan laboratorium 

terdiri dari: 

a) Pemeriksaan darah : hemoglobin,hematokrit, golongan 

darah, faktok rhesus. 

b) Pemeriksaan urin untuk melihat adanya gula,protein 

urin,dan kelainan pada sedimen. 

c) Bila perlu,tes antibodi toksoplasma,rubella,dan lain-lain 

 

G. Sistematik Penulisan  

Dilihat dari garis sistematika penulisan terdiri dari lima BAB,dimana 

sistematika penulisan masing-masing BAB akan diuraikan sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisikan tentang latar belakang,rumusan maslah, tujuan penyusunan 

KTI meliputi tujuan umum dan tujuan khusus,ruang lingkup meliputi sasaran 

tempat dan waktu, manfaat, Metode memperoleh data meliputi 

wawancara,observasi,pemeriksaan fisik dan asuhan kebidanan 7 langkah 

varney. 

 

BAB II TUJUAN PUSTAKA 

Berisikan tentang konsep dasar  teori tentang kehamilan, persalinan, 

bayi baru lahir, nifas, KB dan konsep manajeman kebidanan, dasar hukum, 

standar pelayanan kebidanan dan kompotensi bidan. 

 

BAB III TUJUAN KASUS 

Berisikan tentang membahas dan mengkaji data-data yang telah 

diperoleh dari hasil pengkajian terhadap ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, 

bayi baru lahir,dan penrencanaan kb dengan menggunakan 7 langkah 

Varney dan  SOAP. 
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BAB IV PEMBAHASAN 

Berisikan tentang perbandingan antara hasil laporan studi kasus yang 

diuraikan padabab sebelumnya dengan teori pada tinjauan pustaka. 

BAB V PENUTUP 

Berisikan ringkasan mengenai penulis yang dilakukan, serta kesimpulan 

dan saran mengenai hasil dari penulisan yang dapat dijadikan masukan 

untuk laporan kasus yang akan datang. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN
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