
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Perempuan sebagai halnya manusia adalah makhluk bio-psiko-

sosial- kultural yang utuh dan unik, mempunyai kebutuhan dasar yang 

unik, dan bermacam-macam sesuai tingkat perkembangan. Perempuan 

sebagai penerus generasi, sehingga keberadaan perempuan yang sehat  

jasmani, rohani, dan sosial sangat diperlukan. Perempuan sebagai 

pendidik pertama dan utama dalam keluarga, kualitas sangat ditentukan 

oleh keberadaan/kondisi perempuan/ibu dan keluarga. Kesehatan ibu dan 

anak merupakan prioritas utama untuk mencapai kesejahtraan suatu 

negara. Ibu dan bayi memerlukan perhatian khusus karena mengalami 

kehamilan dan persalinan yang mempunyai resiko terjadinya kematian.  

Kematian ibu adalah kematian seorang wanita yang terjadi saat 

hamil, atau dalam 42 hari setelah akhir kehamilanya, tanpa melihat usia 

dan letak kehamilanya, yang diakibatkan oleh sebab apapun yang terkait 

dengan atau diperburuk dengan kehamilannya atau penangannya, tetapi 

bukan disebabkan oleh insiden atau kecelakaan  (Kemenkes, 2015).  

Angka kematian ibu merupakan jumlah kematian ibu (15-49) tahun per 

100.000 perempuan per tahun. Kematian bayi menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia adalah kematian yang terjadi dibawah usia 1 tahun per 

1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka kematian ibu 



(maternal) dan angka kematian bayi (neonatal) senantiasa menjadi 

indikator keberhasilan sektor pembangunan dibidang kesehatan. Angka 

Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi salah satu 

indicator derajat kesehatan didalam Sustainable Development Goal 

(SDGS) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) (Misar, dkk, 2012). Data dari World Health Organization (WHO) 

pada tahun 2015 menunjukkan AKI diseluruh dunia diperkirakan 

216/100.000 kelahiran hidup dan angka kematian neonatal turun 47%  

antara tahun 1990-2015, yaitu dari 36/1000 kelahiran hidup  menjadi 

19/1000 kelahiran hidup pada tahun 2015 (World Health Organization, 

2015). 

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia pada tahun 2015 yaitu 

sebesar 305 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. (Profil Kesehatan 

Indonesia, 2017). Tingginya AKI di Indonesia terkait dengan beberapa 

faktor penyebab kematian kehamilan, diantaranya perdarahan, hipertensi, 

infeksi, gangguan peredaran darah (jantung, stroke, dll), gangguan 

metabolik (diabetes mellitus, dan penyebab lain-lain). Kematian ibu 

melahirkan di indonesia masih merupakan masalah utama hingga saat ini 

yang masih sulit diatasi. Selain itu faktor penyebab kematian ibu yang lain 

adalah kualitas perilaku ibu hamil yang tidak memanfaatkan ANC 

(Antenatal Care) pada pelayanan kesehatan, faktor geografis, faktor 

ekonomi, pengetahuan ibu yang minim berkaitan dengan kehamilannya 

menjadi masalah tersendiri bagi para tenaga medis dalam memberikan 



pelayanan yang menjadi kurang sempurna. Rendahnya kunjungan pada 

ANC dapat meningkatkan komplikasi maternal dan neonatal serta 

kematian ibu dan anak karena adanya kehamilan beresiko tinggi yang 

tidak segera ditangani (Misar, dkk, 2012).  

Sedangkan AKI diProvinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2015 

menunjukkan penurunan dari tahun 2013 dari 240 kasus menjadi 131 

kasus namun belum memenuhi target MDG’s tahun 2015 yaitu sebanyak 

105/100.000 kelahiran hidup. Target tersebut tidak tercapai meskipun 

angkanya cenderung menurun tapi jarak atau selisih dengan target masih 

terpaut cukup jauh.  Pada tahun 2016 sampai dengan 2017 ditemukan 

149 kasus kematian (Profil Kesehatan Sulawesi Tenggara, 2017). 

Kematian ibu di Provinsi Sulawesi Tenggara umumnya disebabkan oleh 

pendarahan, penyebab lain-lain (retensio urine, asma bronkial, febris, post 

sectio caesarea, sesak nafas, sesak nafas post sectio caesarea, 

dekompensasi cordis, plasenta previa, komplikasi tbc, gondok, gondok 

beracun, (TBC) dan Hipertensi Dalam Kehamilan) (Kemenkes RI Tahun 

2019, (data per 27 maret  2020)). Berbagai faktor lain menjadi penyebab 

kematian seperti ekonomi, pengaruh budaya, rendahnya kunjungan ke 

tenaga kesehatan selama hamil, keterlambatan merujuk, terlambat sampai 

difasilitas pelayanan kesehatan atau terlambat mendapat pertolongan 

yang dapat mengakibatkan kematian (Dinkes Sultra, 2015).   

Sedangkan Angka Kematian Neonatal di indonesia sebesar 15 per 

1.000 kelahiran hidup,  AKB 24 per 1.000 kelahiran hidup, dan AKABA 32 



per 1.000 kelahiran hidup (Profil Kesehatan Indonesia, 2017).  Secara 

umum di Indonesia penyebab kematian Neonatal (usia 0-28 hari) 

disebabkan oleh faktor BBLR,  Asfiksa, Tetatus Neonatorium, Sepsis, 

Kelainan bawaan, dan penyebab lain-lain. Penyebab kematian post 

Neonatal (29 hari-11 bulan) disebabkan oleh Pneunomia, Diare, Malaria, 

Tetanus, Kelainan Saraf, Kelainan Saluran Cerna dan penyebab lain-

lainnya, (Kemenkes RI Tahun 2019, (data per 27 maret  2020)).    

Berdasarkan hal di atas, diperlukan upaya untuk mengurangi AKI 

dan AKB serta meningkatkan pelayanan kesehatan yang bersifat 

menyeluruh dan bermutu kepada ibu dan bayi. Salah satu upaya yang 

dapat dilakukan dalam lingkup kebidanan adalah melakukan asuhan 

kebidanan secara komprehensif mulai dari hamil, bersalin, nifas, dan bayi 

baru lahir yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas 

untuk mencegah terjadinya kematian ibu dan anak (Yulaikhah, 20017). 

Asuhan secara komprehensif itu sendiri tak hanya berfokus pada ibu 

hamil, bersalin dan ibu nifas namun disamping itu juga harus difokuskan 

kepada asuhan bayi baru lahir yang juga membutuhkan pemantauan yang 

ditinjau dari pertumbuhan dan perkembangan bayi, periode neonatal ini 

dapat dikatakan periode yang paling kritis. Penelitian menunjukan bahwa 

lebih dari 50% kematian bayi terjadi dalam periode neonatal yaitu dalam 

bulan pertama kehidupan (Damayanti, dkk, 2014). Maka dari itu, 

pemeriksaan dan pelayanan secara komprehensif merupakan suatu hal 

yang mutlak diperlukan, mulai dari masa kehamilan untuk mencegah 



adanya komplikasi obstetric bila mungkin dan memastikan bahwa 

komplikasi dideteksi sedini mungkin serta ditangani secara memadai. 

Pada waktu persalinan untuk memastikan bahwa semua penolong 

persalinan mempunyai pengetahuan, keterampilan dan alat untuk 

memberikan pertolongan yang aman dan bersih sesudah persalinan, 

masa nifas, perawatan bayi baru lahir dan juga pemeliharaan laktasi yang 

berkualitas. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan 

asuhan kebidanan secara Komprehensif pada Kehamilan, Persalinan, 

Nifas dan Bayi baru lahir terhadap Ny. "S' dengan prosedur manajemen 

kebidanan Varney dan didokumentasikan dengan metode SOAP. 

B. Ruang Lingkup Asuhan  

 Asuhan diberikan pada ibu hamil trimester ke III yang fisiologis, 

bersalin, masa nifas, dan bayi baru lahir (neonatus) pada Ny. "S” G1 P0 A0. 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum  

Mahasiswa melakukan asuhan kebidanan komprehensif pada 

kehamilan, persalinan, masa nifas, bayi baru lahir, dengan 

menggunakan pola pikir Varney dan Pendokumentasian SOAP.  

2. Tujuan Khusus  

a. Memberikan Asuhan Komprehensif ANC (Kehamilan) trimester III 

Pada Ny "S" sebanyak 2 kali diPuskesmas Nambo.  



b. Memberikan Asuhan Komprehensif INC (Persalinan) Pada Ny "S" 

diPuskesmas Nambo.  

c. Memberikan Asuhan Komprehensif PNC (Nifas) Pada Ny. “S” 

sebanyak 2 kali dirumah pasien. 

d. Memberikan Asuhan Komprehensif  BBL (Bayi Baru Lahir) Pada 

Ny "S" sebanyak 2 kali dirumah pasien. 

e. Memberikan Pendokumentasian Asuhan kebidanan Pada Ny. “S”. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan wawasan, serta 

keterampilan dalam memberikan asuhan kebidanan yang 

menyangkut dengan perkembangan ilmu kebidanan khususnya ibu 

hamil, bersalin, nifas, dan  bayi baru lahir. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Mahasiswa  

1) Mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuan dan 

keterampilan dalam memberikan pelayanan dan asuhan 

kebidanan dengan pola pikir Varney dan SOAP.  

2) Mahasiswa mampu mengaplikasikan pendokumentasian 

asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi 

baru lahir.  

 

 



b. Bagi tempat pelayanan 

Sebagai bahan acuan dan masukkan dalam mempertahankan 

serta meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan 

yang diberikan sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan 

Minimal). 

c. Bagi institusi pendidikaan  

1) Sebagai bahan kajian dan referensi bagi mahasiswa dalam 

meningkatkan ilmu pendidikan kesehatan dalam bidang 

kebidanan.  

2) Sebagai sumber informasi untuk kemajuan perkembangan 

ilmu kebidanan, serta sebagai dokumentasi dan bahan 

perbandingan untuk penelitian selanjutnya.  

d. Bagi Masyarakat  

Klien mendapat pelayanan asuhan kebidanan secara 

Komprehensif yang sesuai dengan standar pelayanan kebidanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


