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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kematian maternal menurut WHO (World Health Organization) 

seorang wanita waktu hamil atau dalam 42 hari sesudah berakhirnya 

kehamilan oleh sebab apapun, terlepas dari tuanya kehamilan dan tindakan 

yang dilakukan untuk mengakhiri kehamilan ". sebab-sebab ini dapat dibagi 

menjadi 2 golongan, yakni yang langsung disebabkan oleh komplikasi-

komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas, dan sebab-sebab lain seperti 

penyakit jantung, kanker, dan sebagainya (associated causes).angka 

kematian maternal (maternal mortality rate) ialah jumlah kematian maternal 

diperhitungkan terhadap 1000 atau 10.000 kelahiran hidup, kini di beberapa 

negara malahan terhadap 100.000 kelahiran hidup (Prawirohardjo,2009). 

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk 

melihat derajat kesehatan pada perempuan. Survey Demografi dan 

Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 AKI yang berkaitan dengan 

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

Angka ini masih cukup tinggi dan AKI merupakan salah satu target yang telah 

ditentukan dalam tujuan pembangunan milineum yaitu meningkatkan 

kesehatan ibu dimana target yang akan dicapai sampai tahun 2015. Tahun 

2012 Profinsi Jawa Tengah terdapat jumlah AKI 116,34 per 100.000 kelahiran 

hidup (Sugihartono,2013). 

Dinas kesehatan kabupaten Banyumas tahun 2013 triwulan II tedapat 

jumlah kematian sebesar 14 kasus. Angka ini bisa dikatakan cukup menurun 

dibandingkan tahun 2012 sebesar 123 kasus.  Laporan program anak tahun 

2014 Puskesmas II Kemranjen tidak ada kasus kematian ibu. AKI 

mencerminkan risiko yang dihadapi ibu selama kehamilan dan persalinan 

yang dipengaruhi oleh status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan 

kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai 

komplikasi pada kehamilan dan persalinan, serta penggunaan fasilitas 

pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetric yang tinggi 

(Profil kesehatan Prof.Jateng 2013). 
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Komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu selama hamil antara lain 

keguguran, plasenta previa, solusio plasenta, dan pertumbuhan bayi yang 

buruk dalam rahim. Komplikasi dalam persalinan antara lain terjadinya atonia 

uteri, rupture uteri, dan Malpresentation (Bayi salah posisi). Pelayanan 

kesehatan ibu nifas merupakan pelayanan kebidanan yang harus sesuai 

dengan standar pelayanan sejak 1 jam setelah lahirnya plasenta sampai 

dengan 42 hari, untuk memenuhi kebutuhan ibu dan bayi. Komplikasi yang 

mungkin terjadi yaitu perdarahan abnormal, infeksi dan bendungan payudara. 

(Depkes RI,2013). 

Program utama yang ditujukan untuk mengatasi masalah kematian ibu 

adalah penempatan bidan ditingkat desa. Peran bidan dalam melakukan 

asuhan kebidanan dengan memberikan pelayanan kesehatan secara 

komprehensif. Asuhan komprehensif dapat dijadikan sebagai deteksi dini 

faktor risiko, pencegahan dan penanganan dini komplikasi kehamilan. Asuhan 

komprehensif merupakan asuhan yang menyeluruh sesuai standart 

pemeriksaan antenatal. Pertolongan pada ibu bersalin merupakan proses 

awal persalinan hingga kala IV persalinan. Pencapaian kesehatan ibu bersalin 

diukur dengan presentase persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan 

berkompetensi (Prawirohardjo 2009, hal: 61-65). 

Pencegahan awal komplikasi pada persalinan hingga setelah bayi baru 

lahir akan mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Pencegahan komplikasi 

dengan pemantauan masa nifas untuk selalu melakukan pemantauan 

kesehatan ibu karena pelaksanaan yang tidak maksimal dapat menyebabkan 

ibu mengalami berbagai masalah. Penyebab kematian ibu terbanyak setelah 

perdarahan adalah komplikasi masa nifas seperti sepsis puerperali, sehingga 

sangat tepat jika para tenaga kesehatan memberikan perhatian tinggi pada 

masa nifas (Prawirohardjo 2009, hal : 61-65). 

Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi P4K 

merupakan salah satu program Departemen Kesehatan untuk memenuhi 

target yang telah ditentukan. kehamilan proses reproduksi yang normal, tetapi 

perlu perawatan diri yang khusus agar ibu dan janin sehat. Upaya lain yang 

dilakukan oleh kementrian kesehatan dalam rangka menurunkan AKI adalah 

meluncurkan program EMAS (Expanding Maternal and Neonatal Survival) 

dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan emergensi obstetric 
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dan bayi baru lahir minimal di 150 rumah sakit (PONEK) dan 300 

Puskesmas/Balkesmas (PONED), memperkuat system rujukan yang efisien 

dan efektif antar puskesmas dan rumah sakit (Profil Kesehatan Prov.Jateng 

2013). 

Asuhan kebidanan komprehensif merupakan asuhan yang dilakukan 

secara berkesinambungan yang mencakup empat periode dalam masa 

kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana. Asuhan 

yang diberikan berupa pemeriksaan lengkap, pemeriksaan laboratorium 

sederhana, dan konseling (Varney, 2007). 

Peran bidan dalam melakukan asuhan kebidanan adalah dengan 

memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif. Asuhan 

komprehensif dapat dijadikan sebagai deteksi dini faktor risiko, pencegahan 

dan penanganan dini komplikasi kehamilan. Asuhan komprehensif merupakan 

asuhan yang menyeluruh sesuai standart pemeriksaan antenatal. Pertolongan 

pada ibu bersalin merupakan proses awal persalinan hingga kala IV 

persalinan. Pencapaian kesehatan ibu bersalin diukur dengan presentase 

persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan berkompetensi 

(Prawirohardjo 2009, hal: 61-65). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penyusunan Karya 

Tulis Ilmiah ini penulis mengambil judul “Asuhan Kebidanan Komprehensif 

Pada Kehamilan, Persalinan, Nifas, Bayi Baru Lahir, Dan Keluarga Kerencana 

Pada Ny N Umur 21 Tahun G1p0a0 Umur Kehamilan 38 Minggu 4 Hari Di 

Puskesmas Ii Kemranjen Kabupaten Banyumas” dengan tujuan dapat 

menurunkan risiko terjadinya AKI dengan cara melakukan asuhan kebidanan 

untuk mendeteksi secara dini sehingga jika terdapat komplikasi dapat segera 

ditangani sesuai dengan kebutuhan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan 

masalah pada kasus tentang bagaimana penerapan asuhan kebidanan sesuai 

standar dari kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan keluarga 

berencana. 
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C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mahasiswa memperoleh pengalaman nyata dalam melaksanakan 

asuhan kebidanan pada kasus Ibu Kehamilan, Persalinan, Bayi Baru Lahir, 

Nifas, dan Keluarga Berencana pada Ny. N umur 21 tahun G1 P0 A0 Umur 

Kehamilan 38 Minggu 4 Hari di Puskesmas II Kemranjen Kabupaten 

Banyumas, Sesuai dengan standar pelayanan kebidanan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mampu melaksanakan asuhan kehamilan pada Ny N meliputi data 

subjektif, objektif, identifikasi diagnose masalah potensial, identifikasi 

kebutuhan tindakan segera, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

b. Mampu melaksanakan asuhan persalinan pada Ny N meliputi asuhan 

kebidanan persalinan kala I, kala II, kala III, Kala IV. 

c. Mampu melaksanakan asuhan nifas pada Ny N dengan melakukan 

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

partum, 6 minggu post partum. 

d. Mampu melaksanakan asuhan neonatus pada bayi Ny N dengan 

melakukan kunjungan neonates umur 2 jam, 6 jam, 6 hari, 4 minggu. 

e. Mampu melaksanakan asuhan Keluarga Berencana (KB) pada Ny N 

meliputi data subjektif, objektif, identifikasi diagnose masalah potensial, 

identifikasi kebutuhan tindakan segera, perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi. 

D. Manfaat Penulisan 

1. Bagi Mahasiswa 

Dapat menambah wawasan dan dapat melakukan asuhan kebidanan 

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

berencana. 

2. Bagi institusi 

Menambah referensi buku mahasiswa untuk lebih meningkatkan 

pengetahuan tentang asuhan kebidanan komprehensif pada ibu hamil, 

bersain, nifas, bayi baru lahir, keluarga berencana. 
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3. Bagi Puskesmas 

Dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan melakukan 

asuhan secara komprehensif untuk mendeteksi secara dini komplikasi yang 

terjadi dan melakukan rujukan agar mendapatkan penanganan lebih lanjut. 

E. Metode Memperoleh Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara data primer dan sekunder. 

1. Data Primer 

a) Wawancara 

Wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya 

jawab dengan tatap muka dengan orang tersebut ataupun pihak 

keluarga yang bersangkutan dengan masalah tersebut untuk 

mendapatkan keterangan dalam pengumpulan data. 

b) Observasi 

Dengan memantau pasien secara langsung dengan 

menggunakan penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman dan 

pengecapan. 

c) Pemeriksaan 

Pemeriksaan fisik 

1) Inspeksi adalah proses observasi. Perawat menginspeksi bagian 

tubuh untuk mendeteksi karakteristik normal atau tanda fisik yang 

signifikan. Perawat yang berpengalaman belajar melakukan 

beberapa observasi hampir secara bersamaan, dan menjadi 

sangat perseptif terhadap tanda dini adanya abnormalitas. 

Rahasia melakukan inspeksi adalah selalu memberi perhatian 

pada klien. Perhatikan semua gerakan dan lihat dengan sangat 

cermat bagian tubuh atau area yang sedang diinspeksi. 

2) Palpasi, Palpasi menggunakan kedua tangan untuk menyentuh 

bagian tubuh untuk membuat suatu pengukuran sensitif terhadap 

tanda khusus fisik. Keterampilan ini sering kali digunakan 

bersamaan atau setelah inspeksi. 

3) Perkusi, Perkusi merupakan tekhnik pemeriksaan fisik dengan 

melibatkan pengetukan tubuh dengan ujung-ujung jari guna 

mengevaluasi ukuran, batasan dan konsistensi organ. Perkusi 

memerlukan keterampilan yang sangat tinggi dan di perlukan 
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latihan yang optimal agar perawat pemeriksa dapat memahami 

pentingnya pemeriksaan perkusi. 

4) Auskultasi adalah tekhnik pemeriksaan fisik dengan 

mendengarkan bunyi yang di hasilkan tubuh. Beberapa bunyi 

dapat di dengar dengan telinga tanpa alat bantu, meskipun 

sebagian besar bunyi dapat di dengar dengan stetoskop. Untuk 

mengauskultasi dengan benar, dengarkan bunyi tersebut di tempat 

tenang. Dengarkan adanya bunyi dan karakteristiknya. 

F. Sistematika Penulisan 

Secara besar sistematika penulisan terdiri dari lima BAB, dimana sistematika 

penulisan masing-masing BAB akan diuraikan sebagai berikut. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Menguraikan Tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan, Ruang Lingkup, Manfaat, Metode Memperoleh Data dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Medis 

Menguraikan tentang definisi, klasifikasi, etiologi fisioligi atau 

patofisiologi, tanda dan gejala, komplikasi, diagnosa, 

penatalaksanaan medis, dan pemeriksaan penunjang. 

B. Tinjauan Teori Asuhan Kebidanan 

Menguraikan tentang asuhan kebidanan dengan 7 langkah 

varney yaitu pengkajian, interpretasi data, diagnosa potensial, 

identifikasi kebutuhan akan tindakan segera atau kolaborasi 

dan konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.  

 

BAB III TINJAUAN KASUS 

Menguraikan asuhan kebidanan ibu secara komperhensif pada 

kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, KB pada Ny. N G1 P0  A0, mulai 

dari pengkajian, interpretasi data, diagnosa potensial, identifikasi kebutuhan 

akan tindakan segera atau kolaborasi dan konsultasi, perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi serta data perkembangan menggunakan metode 

SOAPIE. 

BAB IV PEMBAHASAN 
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Berisi tentang kesenjangan antara teori dengan hasil praktek terhadap 

asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, KB pada 

Ny. N G1 P0  A0. 

BAB V PENUTUP 

Menguraikan kesimpulan dan saran. 
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