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ABSTRAK 
 

ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIF PADA NY.Y                                            
WILAYAH KERJA PUSKESMAS POASIA 

KOTA KENDARI 
 
 

Hikmawati1,Hj.Sitti Zaenab2, Arsulfa3 

 

Latar belakang:Kehamilan sering terjadi ketidak nyamanan yang biasa terjadi 
diantaranya mual, muntah, lemas, cemas, sakit kepala, sering kencing dan sakit 
pinggang hal tersebut merupakan fisiologis dalam kehamilan.  
Tujuan: laporan Tugas Akhir ini adalah memberika Asuhan secara Komprehensif 
pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir sampai neonatus. 
Metode: asuhan laporan Tugas Akhir ini adalah dengan wawancara, observasi, 

dan penatalaksanaan asuhan berdasarkan manajemen asuhan Varney. Subjek 
dalam asuhan ini adalah Ny.Yumur 33 tahun G2P1A0  kehamilan normal di 
Wilayah KerjaPuskesmasPoasia Kota Kendari. 
Hasil: asuhan dilakukan pada Ny.Yumur 33 tahun G2P1A0 sesuai dengan 

(Kemenkes RI, 2013) pada 2 kali ANC selama trimester III, dimana pada 
kunjungan pertama kadar HB 11 g/dL, pada kunjungan kedua ibu masih dalam 
keadaan sehat. Persalinan terjadi pada usia kehamilan 40 minggu 2 hari, kala I 
berlangsung     jam tangal 16-04-2020 pukul 08:00 sampai tanggal 16-04-2020 
pukul 21:00 WITA , kala II 15 menit bayi lahir bugar pukul 21:15 WITA, jenis 
kelamin laki-laki, kala III 5 menit plasenta lahir lengkap pukul 21:20 WITA, kala IV 
2 jam. Kunjungan nifas 2 kali, yaitu KF1 17April 2020 kontraksi baik, lochea 
rubra, KF2 23 April 2020 TFU pertengahan pusat-simpisis,tanda infeksi (-), 
lochea sanguinolenta. Sesudah 4 jam bayi lahir dilakukan pengukuran BB 3300 
gr, PB 49 cm, LK 32 cm, LD 30 cm, LiLa 11 cm, KN dilakukan 2 kali, yaitu KN1 
16 April 2020 tanda bahaya BBL (-), menyusu kuat, sudah eliminasi, KN2 22 April  
2020 pemberian ASI baik, BAB warna kuning, tali pusat sudah puput pada hari 
kelima. 
Kesimpulan: dari asuhan kebidanan yang diberikan pada NY “Y” mulai hamil 
sampai neonatus berlangsung normal. Diharapkan kepada petugas kesehatan 
dapat meningkatkan kualitas asuhan kebidanan yang diberikan. 
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