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BAB 1 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Kehamilan, persalinan dan nifas adalah suatu kondisi yang normal, 

namun memerlukan pengawasan agar tidak berubah menjadi yang 

abnormal. Sustainable Development Goals (SDGS) yang telah disahkan 

pada tahun 2015 memiliki 17 tujuan yang terdiri dari 169 target. Sesuai 

dengan tujuan yang ke 3 yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan 

mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia, pemerintah 

mengeluarkan program sistem kesehatan nasional untuk menurunkan AKI 

dan AKB. Target global SDGs (suitainable Development goals) adalah 

menurunkan angka kematian ibu (AKI) menjadi 70 per 100.000 kelahiran 

hidup dan target global SDGs (suitainable Development goals) pada tahun 

2030 adalah mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah 

dengan cara seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian bayi 

(AKB), setidaknya hingga 12 per 1.000 kelahiran hidup dan angka 

kematian balita 25 per 1.000 kelahiran hidup. Mengacu dari kondisi saat 

ini  potensi untuk mencapai target SDGs (suitainable Development goals) 

untuk menurunkan AKI dan AKB adalah off traek, artinya diperlukan kerja 

keras dan sungguh-sungguh untuk mencapainya (Kemenkes RI, 2016).   

Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian Bayi (AKB) merupakan 

salah satu indikator penting untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan 
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disuatu wilayah. Berdasarkan data World Health Organization (WHO) 

pada tahun 2015 menunjukan angka kematian ibu (AKI) diseluruh dunia 

diperkirakan 216 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2015 dan angka 

kematian neonatal turun 47 % antara tahun 1990-2015, yaitu dari 36 per 

1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 (World Health Organization). 

Menurut data survey demografi dan kesehatan indonesia (SDKI) 

menunjukan angka kematian ibu (AKI) dan kematian bayi (AKB) di 

indonesia masih tingggi. Menurut profil kesehatan indonesia, 2017 angka 

kematian ibu sebesar 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup, Dari 

14.640 total kematian ibu yang dilaporkan hanya 4.999, berarti ada 9.641 

yang tidak di laporkan ke pusat. Dari data tersebut, ada 83. 447 kematian 

ibu di desa maupun kelurahan sementara di puskesmas ada 9.825 

kematian ibu dan 2.862 kematian ibu di RS ( RAKESNAS 2019). 

Sementara itu, angka kematian neonatal (AKN ) 15 per 1.000 KH (SUPAS, 

2017). Kematian neonatal di desa/ kelurahan 0-1 pertahun sebanyak 

83.447, di puskesmas 7-8 per tahun sebanyak 9.825, dan angka kematian 

neonatal di rumah sakit 18 per tahun sebanyak 2.866, (RAKESNAS 2019). 

Penyebab utama kematian ibu dari tahun 2010- 2013 adalah pendarahan 

(30.3 % pada tahun 2013) dan hipertensi 27.1% pada tahun 2013, 

(Kemenkes, 2014). Penyebab kematian pada bayi baru lahir utamanya 

adalah bayi yang berusia 0- 28 hari, umumnya kematian bayi baru lahir 

terkait dengan proses kehamilan dan persalinan. Hal ini disebabkan bayi 
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lahir dengan berat lahir rendah yang menjadi masalah hampir di seluruh 

wilayah indonesia karena kehamilan di bawah usia 20 tahun. Hamil dan 

bersalin di bawah usia 20 tahun sangat beresiko. Di usia ini rahim belum 

siap dijadikan tempat tinggal janin dan menjalani persalinan, sehingga 

bisa menyebabkan komplikasi, penyebab lain kematian bayi baru lahir 

adalah sesak napas dan infeksi (Kemenkes, 2017). 

Indonesia terdiri dari 34 provinsi dimana di setiap masing-masing 

provinsi masih mempunyai AKI dan AKB dalam jumlah besar. Salah satu 

provinsi yang mempunyai AKI dan AKB yang masih tinggi adalah Sulawesi 

Tenggara, jumlah kematian ibu di sulawesi tenggara selama tahun 2016 

sebanyak 74 kasus ditemukan ibu mati melahirkan. Sedangkan kematian 

ibu melahirkan tahun 2015 hanya 57 kasus. Dari 74 kasus kematian ibu 

yang dilaporkan tersebut, 2 kasus kematian di klinik dokter, 42 kasus 

meninggal di rumah sakit, 17 kasus meninggal di rumah, 5 kasus 

meninggal di puskesmas, 8 kasus meninggal di perjalanan. Hal ini 

sebagian besar di sebabkan karena pengetahuan ibu hamil masih kurang, 

dan ibu hamil yang malas memeriksakan kandungannya ke bidan atau 

dokter, sehingga pada saat persalinan banyak terjadi pendarahan yang 

menyebabkan kematian ( Dinkes Sultra, 2017). 

Dari  data dan uraian di atas, mendorong penulis untuk melakukan 

upaya penangulangan yaitu asuhan komprehensif (continuity of care) 

pada ibu hamil, bersalin, nifas dan neonatus dengan pendekatan 
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manajemen asuhan kebidanan varney dan pendokumentasian asuhan 

kebidanan metode SOAP 

B. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup asuhan kebidanan continuty of care diberikan kepada 

NY. V GIII PI AI  dimulai dari asuhan kehamilan trimester III yang fisiologis, 

asuhan persalinan, asuhan nifas, dan asuhan bayi baru lahir (neonatus)  

sesuai dengan prosedur manajemen kebidanan 7 langka varney dan 

didokumentasikan dengan metode SOAP. 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Memberikan asuhan kebidanan secara continuity care pada ibu 

hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir dengan menggunakan 

pendekatan manajemen kebidanan serta melakukan 

pendokumentasian SOAP. 

2. Tujuan Kuhusus 

Setelah dilakukan asuhan kebidanan, diharapkan  mampu : 

1) Memberikan Asuhan Kebidanan pada kehamilan trimester III pada 

Ny. V 

2) Memberikan Asuhan Kebidanan pada persalinan pada Ny. V. 

3) Memberikan Asuhan Kebidanan pada ibu nifas pada Ny. V. 

4) Memberikan Asuhan Kebidanan pada bayi baru lahir  (neonatus) 

pada Ny V. 
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5) Memberikan pendokumentasian pada Ny. V. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah konsep dan teori yang menyangkut dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan kebidanan khususnya ibu hamil, 

bersalin, nifas, dan bayi baru lahir (neonatus). 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam 

menerapkan keterampilan dalam memberikan pelayanan 

antenatal care, intranatal care, post natal care dan bayi baru lahir  

dengan pendekatan manajemen asuhan kebidanan varney dan 

pendokumentasian SOAP. 

b. Tempat pelayanan 

Menambah wawasan dan pengetahuan tenaga kesehatan 

khususnya bidan dalam menangani asuhan kebidanan 

koprehensif pada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir 

(neonatus) baik secara mandiri, kolaborasi, dan rujukan sehingga 

dapa meningkatkan pelayanan kesehatan
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