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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keluarga yang sehat dan sejahtera dengan kualitas hidup yang 

baik, diantaranya ditinjau dari segi ibu dan anak yang merupakan 

pertimbangan yang penting karena dalam siklus kehidupan setiap 

wanita hampir mengalami suatu kejadian yang dinamakan 

kehamilan, persalinan, nifas dan memiliki anak atau bayi baru lahir 

yang akan menjadi suatu tonggak utama dalam sebuah keluarga. 

Untuk itu seorang wanita perlu menjaga kesehatan dan keselamatan 

jiwanya karena banyak berbagai macam faktor yang dapat 

mengancam selama siklus kehidupannya. (Firman, 2010). 

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, dr. Kirana Pritasari 

ketika memberikan paparan pada Rakerkesnas 2019 menyebutkan 

bahwa angka kematian ibu menurut Survei Angka Sensus (Supas) 

pada tahun 2015 berkisar 305/100.000 kelahiran hidup dan Angka 

Kematian Bayi (AKB) yaitu 15 per 1000 kelahiran hidup. 

(Rakerkesnas, 2019). 

Pada agenda pembangunan yang berkelanjutan, Sustainable 

Development Goals (SDGs) yang telah disahkan pada September 

2015 berisi 17 tujuan dan 169 target, antara lain mengurangi 

kemiskinan, dan pelestarian lingkungan. Kementerian Kesehatan
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menargetkan penurunan AKI di Indonesia pada tahun 2030 adalah 

70 kematian per 100.000 kelahiran hidup dan penurunan AKB pada 

tahun 2030 adalah menjadi 12 kematian per 1.000 kelahiran hidup. 

(WHO, 2015). 

Data yang diperoleh dari Dinkes Provinsi Sulawesi Tenggara 

Tahun 2015 AKI sebesar 131/100.000 kelahiran hidup dan 

meningkat menjadi 149/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2016. 

Adapun AKB pada tahun 2016 dan 2017 adalah 3/100.000 kelahiran 

hidup. Kematian ibu dan bayi di Sulawesi Tenggara disebabkan oleh 

beberapa faktor, antara lain keterlambatan penanganan pada kasus 

komplikasi, rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat 

untuk memeriksakan kehamilan ke tenaga kesehatan, tidak 

melahirkan di petugas kesehatan yang tersedia dan lebih memilih ke 

dukun ketika melahirkan. (Dinkes Sultra, 2017). 

Upaya penurunan AKI merupakan salah satu target Kementerian 

Kesehatan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan 

menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan 

yang berkualitas. Pelayanan tersebut terdiri atas 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, serta pelayanan keluarga berencana. (Kemenkes RI, 

2015). 
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Upaya percepatan penurunan AKI salah satunya adalah 

melaksanankan asuhan secara berkelanjutan atau continuity of care 

adalah pelayanan yang dicapai ketika terjalin hubungan yang terus 

menerus antara seorang wanita dan bidan asuhan yang 

berkelanjutan berkaitan dengan tenaga profesional kesehatan, 

pelayanan kebidanan dilakukan dimulai sejak pra konsepsi, awal 

kehamilan, selama semua trimester, kelahiran dan melahirkan 

sampai 6 minggu pertama postpartum. (Pratami, 2014). 

Kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir merupakan 

proses yang alamiah, artinya setiap perubahan yang terjadi pada 

wanita selama kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir 

normal adalah fisiologis, namun ada beberapa yang mungkin terjadi 

komplikasi sejak awal atau terjadi kemungkinan dalam kehamilan 

atau pasca salin. (Damayanti, 2014). 

Agar kehamilan yang merupakan proses alamiah tersebut tidak 

menjadi patologis maka diperlukan pemantauan dan pemeriksaan 

secara berkesinambungan dan komprehensif. Pemeriksaan 

kehamilan sangat penting bagi semua ibu hamil karena untuk 

mengetahui pertumbuhan janin dan kesehatan ibu kunjungan 

antenatal yang tidak dilakukan secara berkesinambungan dan 

menyeluruh akan berdampak pada ibu dan bayi yang dikandung. 

(Walyani, 2015). 
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Asuhan kebidanan komperhensif adalah suatu pemeriksaan 

yang dilakukan secara lengkap dengan adanya pemeriksaan 

sederhana dan konseling asuhan kebidanan yang mencangkup 

pemeriksaan berkesinambungan diantaranya asuhan kebidanan 

kehamilan, persalinan, bayi baru lahir dan nifas. (Varney, 2016). 

Pada tanggal 6 Januari 2020 telah dilakukan informed consent / 

kesediaan menjadi subjek continuity of care pada Ny. “R” di Poli 

KIA/KB Puskesmas Benu-Benua.  Ny. “R” bersedia menjadi subjek 

dan akan dilakukan pemantauan dari masa kehamilan sampai nifas. 

Asuhan yang diberikan yaitu antenatal care, intranatal care, postnatal 

care dan asuhan bayi baru lahir. 

B. Ruang Lingkup Asuhan 

1. Sasaran 

Sasaran asuhan continuity of care ini adalah Ny. “R” GII PI 

A0 Usia Kehamilan 32 minggu 3 hari di Puskesmas Benu-benua, 

Kendari Barat. Mulai dari hamil, bersalin, bayi baru lahir dan 

nifas. 

2. Tempat 

Puskesmas Benu-benua yang tepat berada di Jl. Ir. H. Alala, 

Punggaloba, Kendari Barat, Sulawesi Tenggara. 

3. Waktu 

Asuhan kebidanan ini dilaksanakan mulai tanggal 6 Januari 

sampai dengan 17 Februari 2020. 



   5 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Memberikan asuhan kebidanan secara kompeherensif pada 

Ny. “R” dengan menggunakan pendekatan Manajemen Kebidanan 

7 Langkah Varney dan Pendokumentasian SOAP di Puskesmas 

Benu-benua. 

2. Tujuan Khusus  

a. Melaksanakan asuhan kebidanan kehamilan pada Ny. “R” 

GIIPIA0 di Puskesmas Benu-benua. 

b. Melaksanakan asuhan kebidanan persalinan pada Ny. “R” di 

Puskesmas Benu-benua. 

c. Melaksanakan asuhan kebidanan nifas Ny. “R” di Puskesmas 

Benu-benua. 

d. Melaksanakan asuhan kebidanan bayi baru lahir pada Ny. “R” 

di Puskesmas Benu-benua. 

e. Melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan pada Ny. 

“R” di Puskesmas Benu-benua. 

D. Manfaat Penulisan 

1.  Manfaat Teoritis 

Hasil studi kasus ini dapat sebagai tambahan ilmu 

pengetahuan dan informasi dalam penerapan proses manajemen 

kebidanan. 

 



   6 

 

2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

Untuk menambah pengetahuan, meningkatkan 

pemahaman dan menambah pengalaman nyata tentang 

asuhan kebidanan secara komprehensif (continuity of care). 

b. Bagi Tempat Pelayanan 

Sebagai sumbangan teoritis maupun aplikatif bagi profesi 

bidan dalam asuhan kebidanan komprehensif pada ibu hamil, 

bersalin, nifas dan bayi baru lahir. 

c. Bagi Institusi 

Hasil studi kasus ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan 

dalam memberikan asuhan kebidanan komprehensif pada ibu 

hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir. 

d. Bagi Masyarakat 

Agar masyarakat bisa melakukan deteksi yang mungkin 

timbul pada masa kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru 

lahir sehingga memungkinkan mencari pertolongan. 



 
 

 

 


