
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Menurut Federasi Obstetri Ginekoloigi Internasional, kehamilan 

di definisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan 

ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi (Yulistiana, 2015). 

Kehamilan adalah proses mata rantai yang bersinambungan dan terdiri 

dari ovulasi, migrasi spermatozoa dan ovum, konsepsi dan 

pertumbuhan zigot, nidasi (implantasi) pada uterus, pembentukan 

placenta dan tumbuh kembang hasil konsepsi sampai aterm 

(Sholichah N dan Lestari N P, 2017). Lama kehamilan berlangsung 

sampai persalinan aterm (cukup bulan) yaitu sekitar 280 sampai 300 

hari (Kumalasari I, 2015). 

Kondisi kesehatan calon ibu pada masa awal kehamilan akan 

mempengaruhi tingkat keberhasilan kehamilan serta kondisi status 

kesehatan calon bayi yang masih didalam rahim maupun yang sudah 

lahir, sehingga disarankan agar calon ibu dapat menjaga perilaku 

hidup sehat dan menghindari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kondisi calon ibu pada masa kehamilan (Johnson, 2016). 

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) 

merupakan salah satu indikator untuk mencerminkan derajat 

kesehatan ibu dan anak, serta cerminan dari status kesehatan suatu 

negara. Hasil survey demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 



2015, AKI yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup yang mengalami 

penurunan dari tahun 2012 yaitu 359 per 100.000 kelahiran hidup. 

Sedangkan AKB sendiri menurut survey penduduk antar sensus 

(SUPAS) pada tahun 2015 yaitu 22,23 per 100.000 kelahiran hidup, 

yang artinya sudah mencapai target MDG 2015 sebesar 23 per 1.000 

kelahiran hidup (Kemenkes, 2016).  

Angka Kematian Ibu (AKI) masih menjadi masalah yang serius 

di Indonesia. AKI di Indonesia menempati urutan tertinggi di ASEAN 

yaitu 307 per 100.000 kelahiran hidup, artinya lebih dari 18.000 ibu tiap 

tahun atau dua ibu tiap jam meninggal oleh sebab yang berkaitan 

dengan kehamilan, persalinan, dan nifas.Upaya penurunan AKI 

difokuskan pada penyebab langsung kematian ibu yang terjadi 90 % 

pada saat persalinan dan segera setelah persalinan yaitu perdarahan 

28 %, eklamsi 24 %, infeksi 11 %, komplikasi purperium 8 %, partus 

macet 5 %, abortus 5 %, trauma obstetrik 5 %, emboli 3 %dan lain-lain 

(Nuraisya W, 2018). 

Asuhan Komprehensif yaitu manajemen kebidanan mulai dari 

ibu hamil, bersalin, sampai bayi baru lahir sehingga persalinan dapat 

berlangsung dengan aman dan bayi yang dilahirkan selamat dan sehat 

sampai dengan masa nifas (Lapau, 2015). Continuity of care adalah 

pelayanan yang dicapai ketika terjalin hubungan yang terus menerus 

antara seorang wanita dan bidan. Asuhan yang berkelanjutan yang 

berkaitan dengan tenaga profesional kesehatan, pelayanan kebidanan 



dilakukan mulai prakonsepsi, awal kehamilan, selama semua trimester, 

kelahiran, sampai 6 minggu pertama postpartum. Tujuannya adalah 

untuk membantu upaya percepatan penurunan AKI (Legawati, 2018). 

Upaya percepatan penurunan AKI dapat dilakukan dengan 

menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu 

yang berkualitas, 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, sebagai 

upaya untuk menurunkan AKI dan AKB maka. Program SDGs 

(sustainable Development Goals) merupakan program yang salah 

satunya adalah mempunyai target untuk mengurangi AKI dan AKB. 

SDGs mempunyai target untuk mengurangi AKI yaitu kurang dari 70 

per 100.000 KH pada tahun 2030 serta berusaha menurunkan AKB 

setidaknya hingga 12 per 1000 KH (WHO, 2018; Kemenkes RI, 2017). 

Angka Kematian Ibu di Sulawesi Tenggara dalam waktu lima 

tahun terakhir menunjukkan trend menurun dari tahun 2013 sampai 

2015. Bila dibandingkan dengan target MDG’s 2015 yaitu sebesar 

105 AKI/100.000 KH, dapat dikatakan bahwa target tersebut tidak 

tercapai, meskipun angkanya cenderung menurun tapi jarak atau 

selisih dengan target masih terpaut cukup jauh. Namun demikian 

upaya menurunkan AKI juga tidak dapat  sepenuhnya dikatakan  



gagal,  walaupun  diperlukan upaya  yang lebih keras untuk dapat 

mencapai target yang harus diikutii dengan peningkatan pelayanan 

ANC (Ante Natal Care), PNC (Peri Natal Care), peningkatan 

kompetensi tenaga kesehatan dan peningkatan fasilitas pelayanan 

kesehatan yang memenuhi standar. Sedangkan Angka Kematian Bayi 

(AKB) pada 3 tahun terakhir cenderung tetap. AKB pada tahun 2017 

adalah 3, yang berarti dalam setiap 1000 kelahiran hidup di Sulawesi 

Tenggara ada rata-rata 3 kematian bayi. Bila dibandingkan dengan 

grafik jumlah kematian bayi untuk periode waktu yang sama. (Dinkes 

Sultra, 2018). 

Upaya percepatan penurunan AKI salah satunya adalah 

melaksanakan asuhan secara berkelanjutan atau Continuity of Care. 

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   mulai   awal   

kehamilan trimester III, persalinan, masa nifas dan bayi baru lahir 

(Nurwiandani,2017). 

Menurut standar WHO, seorang ibu hamil yang mendapatkan 

pelayanan antenatal dengan minimal 4 kali selama kehamilannya, 

yaitu kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 

kali pada trimester ketiga, untuk memantau keadaan ibu dan janin 



secara seksama sehingga dapat mendeteksi secara dini dan dapat 

mengintervensi secara cepat. 

Selama tahun 2006 sampai tahun 2017 cakupan pelayanan 

kesehatan ibu hamil Kunjungan 1 (K1) dan Kunjungan lengkap (K4) 

cenderung meningkat jika dibandingkan dengan target Rencana 

Strategis (Renstra) Kementrian Kesehatan tahun 2017 yang sebesar 

76%. Dimana jumlah capaian K1 95,75% dan K4 87,48% (Kemenkes 

RI, 2018). 

Begitu juga dengan presentase pertolongan persalinan oleh 

tenaga kesehatan menunjukkan kecenderungan peningkatan. 

Terdapat 83,67% ibu hamil yang menjalani persalinan dengan ditolong 

oleh tenaga kesehatan dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. 

Secara nasional,  indikator  tersebut  telah  memenuhi target  

Rencana  Strategis 79% ( Kemenkes RI, 2018). 

Kunjungan masa nifas 3 (KF3) di Indonesia menunjukan 

kecenderungan peningkatan  dari  tahun  2008  sebesar  17,9%  

menjadi 87,36% pada tahun 2017 (Ditjen Kesehatan Masyarakatn  

Kemenkes RI, 2018). Secara umum cakupan pelayanan ibu nifas 

(KF3) di Provinsi Sulawesi  Tenggara  tahun  2017  baru  mencapai  

79,56%,  naik  1% dibanding tahun sebelumnya. Hasil ini belum 

mencapai target baik target Program KIA provinsi (81%) maupun 

Renstra Kesehatan (90%) Program Pemerintah dalam kunjungan 

masa nifas dilakukan paling sedikit 4 kali yang bertujuan untuk menilai 



status ibu dan bayi baru lahir, untuk mencegah, mendeteksi, dan  

menangani masalah-masalah yang terjadi. 

Kunjungan   neonatus   adalah   pelayanan   kesehatan   

kepada neonatus sedikitnya 3 kali yaitu kunjungan neonatal I (KN1) 

pada 6 jam sampai dengan 48 jam setelah lahir, kunjungan neonatal 

II (KN2) pada hari ke 3 s/d 7 hari, kunjungan neonatal III (KN3) pada 

hari ke 8 – 28 hari. (Kemenkes RI, 2010). 

Puskesmas mekar merupakan  sebuah  puskesmas  induk yang 

cakupan wilayah kerjanya meliputi 2 kelurahan yaitu kelurahan Kadia 

dan kelurahan Pondambea. Berdasarkan data medical record 

Puskesmas m e ka r  tahun 2019-2020, jumlah ibu hamil yang 

melakukan kunjungan ANC kelurahan kadia 336 dan kelurahan 

pondambea 213 orang. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan asuhan kebidanan 

secara komprehensif pada ibu hamil bersalin, nifas, hingga bayi baru 

lahir. persalinan pada Ny.R dipuskesmas mekar dengan menggunakan 

manajemen kebidanan serta melakukan pendokumentasian asuhan 

kebidanan yang telah dilakukan dengan metode SOAP. 

B. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Melakukan asuhan komprehensif  pada Ny.R  di puskesmas 

Mekar dengan menerapkan prinsip menajeman asuhan 7 langkah 

Varney dan Pendokumentasian SOAP. 



2. Tujuan Khusus 

a. Memberikan asuhan kehamilan trimester 3 pada Ny.R di 

puskesmas mekar menajeman asuhan 7 langkah Varney dan 

Pendokumentasian SOAP. 

b. Memberikan asuhan persalinan pada Ny.R di puskesmas mekar 

menajeman asuhan 7 langkah Varney dan Pendokumentasian 

SOAP. 

c. Memberikan asuhan nifas pada Ny.R di puskesmas mekar 

menajeman asuhan 7 langkah Varney dan Pendokumentasian 

SOAP. 

d. Memberikan suhan pada bayi baru lahir pada Ny.R di 

puskesmas mekar menajeman asuhan 7 langkah Varney dan 

Pendokumentasian SOAP. 

C. Manfaat 

1. Bagi Mahasiswa 

Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan 

serta bahan dalam penerapan asuhan kebidanaan dalam batas 

continuity of care, terhadap ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru 

lahir. 

2. Bagi Institusi 

Sebagai masukan pengembangan materi yang telah 

diberikan baik dalam perkuliahan maupun praktik lapangan agar 

dapat menerapkan secara langsung dan berkesinambungan 



asuhan kebidanaan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru 

lahir dengan pendekatan manajemen kebidanaan yang sesuai 

dengan standar pelayanaan kebidanaan. 

3. Bagi Masyarakat 

memberikan informasi tentang kehamilan, persalinan, nifas 

dan bayi baru lahir. 

  



 


