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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Ibu dan anak merupakan anggota keluarga yang perlu 

mendapatkan prioritas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, 

karena ibu dan anak merupakan kelompok rentan terhadap 

keadaan keluarga dan sekitarnya secara umum.Keberhasilan 

kesehatan ibu, di antaranya dapat dilihat dari indicator angka 

kematian ibu (AKI). Indikator ini tidak hanya mampu menilai 

program kesehatan ibu, terlebih lagi mampu menilai derajat 

kesehatan masyarakat, karena  sensitifitasnya terhadap perbaikan 

kesehatan, baik dari sisi aksebilitas maupun kualitas 

(kemenkes,2015). 

 Data World Health Organization (WHO) tahun 2015, angka 

kematian ibu di dunia adalah 216/100.000 kelahiran hidup atau di 

perkirakan jumlah kematian ibu adalah 303.000 kematian dengan 

jumlah tertinggi berada di Negara berkembang.WHO menyatakan 

bahwa angka kematian ibu di ASEAN tergolong paling tinggi di 

dunia (World Health Organization, 2014) 

 Hasil Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2012 AKI 

di Indonesia 359/100.000 kelahiran hidup. Menurun menjadi 

305/100.000 Kelahiran Hidup di tahun 2015 (SUPAS 

2015).sementara itu pada tahun 2012 AKB di Indonesia 32/1000 
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kelahiran hidup dan menurun pada tahun 2015 menjadi 22,2/1000 

kelahiran hidup.(KemenKes RI, 2017).AKI dan AKB di Indonesia 

dari tahun 2012 sampai Tahun 2015 menurun namun berdasarkan 

target Sustainable Development Goals (SDGs), bahwaAKI dan AKB 

di Indonesia belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 

menurunkan  AKI  70/100.000 KH dan AKB 12/1000 KH pada tahun 

2030 (KemenKes RI, 2017). AKI di Sulawesi Tenggara pada tahun 

2015 yaitu 131/100.000 kelahiran hidup (Dinkes sultra, 2015) Untuk 

AKB di Sulawesi Tenggara pada tahun 2015 sebanyak 3/1000 

kelahiran hidup (Profil kesehatan sultra, 2015). 

 Penyebab kematian ibu di Provinsi Sulawesi Tenggara  dirinci 

menjadi dua penyebab yaitu penyebab langsung dan tidak 

langsung. Penyebab langsung yaitu perdarahan, retensio urine, 

asma bronchial, febris, post sc, sesak nafas, dekompensasicordis, 

plasenta previa, komplikasi TBC, gondok, gondok beracun. Dan 

penyebab tidak langsung seperti faktor ekonomi, pengaruh budaya, 

rendahnya kunjungan ketenaga kesehatan selama hamil, 

keterlambatan merujuk, terlambat sampai di fasilitas kesehatan, 

atau terlambat mendapat pertolongan yang dapat mengakibatkan 

kematian (Dinkes Sultra, 2015). 

 Penyebab kematian bayi dibedakan faktor endogen dan 

eksogen, kematian bayi endogen (kematian neonates) adalah 

kejadian kematian yang terjadi pada bulan pertama setelah bayi 
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dilahirkan disebabkan asfiksia, tetanus neonaturum, koplikasi pada 

bayi baru Lahir rendah (BBLR), trauma kelahiran dan akibat 

kelainan kongenital. Kematian bayi eksogen atau kematian post 

neonatal disebabkan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan 

pengaruh lingkungan luar ( Kemenkes  2013). 

 Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir 

Tingginya angka kematian Ibu (AKI) dan angka kematian Bayi 

(AKB) dalam lingkup kebidanan adalah melalui pelayan dan asuhan 

kebidanan berkisanambungan atau komprehensif secara optimal 

mulai dari hamil, bersalin, bayi baru lahir dan nifas. 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan 

asuhan kebidanan secara komprehensif (continuity of care) 

padaKehamilan, Persalianan, Bayi baru lahir, dan Nifas Terhadap 

Ny”H” dengan prosedur manajement kebidanan varney dan di   

dokumentasikan dengan metode SOAP 

B. Ruang Lingkup Asuhan 

1. Sasaran 

Sasaran asuhan kebidanan komprehensif ini adalah Ny H, 

G5P3A1,dimulai dari kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru 

lahir yang dilakukan sesuai dengan prosedur manajement 

kebidanan 7 langkah varney dan di dokumentasikan dengan 

metode SOAP. 

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

Punggaloba, Kendari Barat, Sulawesi Tenggara. 

3. Asuhan Waktu 

Asuhan kebidanan komprehensif ini dilaksanakan mulai tanggal 

27 januari sampai dengan 05 april 2020. 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Memberikan Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Ny”H” 

sejak hamil, bersalin, bayi baru lahir, dan nifas dengan 

menggunakan pendekatan manajement varney serta 

melakukan pendokumentasian SOAP. 

2. Tujuan Khusus 

a. Memberikan Asuhan Kebidanan pada Kehamlan trimester III 

Ny “H” GVPIIIAI di Puskesmas Benu-benua 

b. Memberikan Asuhan Kebidanan pada Persalinan Ny “H” 

GVPIIIAI di Puskesmas Benu-benua 

c. Memberikan Asuahan Kebidanan pada Masa Nifas Ny”H” 

GVPIIIAI di Puskesmas Benu-benua 

d. Memberikan Asuhan Kebidanan pada Bayi Baru Lahir Ny”H” 

GVPIIIAI di Puskesmas Benu-benua 

e. Memberikan pendokumentasian Asuhan Kebidanan pada 

Ny”H”
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D. Manfaat Penulisan  

1. Manfaat Teoritis 

Menambah informasi mengenai ilmu kebidanan yang 

berhubungan dengan asuhan kebidanan pada ibu hamil 

trimester III, 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 Antenatal care, Intranatal care, 

Postnatal care, dan Bayi baru lahir. 

2) Mahasiswa mampu mengaplikasikan 

pendokumentasian asuhan kebidanan pada ibu hamil, 

bersalin, nifas, dan bayi baru lahir dengan prosedur 

manajement Varney dan di dokumentasikan dengan 

metode SOAP. 

b. Bagi Tempat Pelayanan 

Menambah wawasan dan pengetahuan tenaga 

kesehatan, khususnya bidan dalam menangani asuhan 

kebidanan Komprehensif pada ibu hamil, bersalin, bayi baru 

lahir dan nifas baik secara mandiri, kolaborasi, dan rujukan 

sehingga dapat meningkatkan pelayan Kesehatan.
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