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Abstrak 

 

Latar Belakang: Program Sustainable Development Goals (SDGs)  bidang kesehatan 

dan kesejahteraan (SDGs ke-3), memiliki target yang akan dicapai pada tahun 2030. 

Target tersebut diantaranya adalah mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat 

dicegah dengan menurunkan angka kematian Neonatal hingga 12 per 1.000 kelahiran 

hidup. Asuhan kebidanan secara berkelanjutan yaitu asuhan kebidanan yang diberikan 

sejak hamil, bersalin, nifas hingga menyusui dan KB yang dilakukan secara 

berkelanjutan serta dilakukan sesuai standard asuhan kebidanan. Hasil satu studi 

menemukan bahwa kontinuitas asuhan (Continuity of care) bidan dapat mengurangi 

intervensi obstetri selama persalinan dan tidak ada kematian ibu dan bayi. Tujuan: 

untuk memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif pada ibu hamil, bersalin, bayi 

baru lahir, nifas pada Ny. T dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan 

sesuai dengan teori menurut Varney. Metode: observasional deskriptif dengan 

pendekatan studi kasus. Subyek: yang digunakan adalah dengan manajemen Asuhan 

Kebidanan pada ibu hamil normal Ny.T mulai usia kehamilan 33+4 minggu pada bulan 

januari tahun 2020 di Puskesmas Setabelan Kota Surakarta kemudian diikuti sampai ibu 

bersalin dan nifas sampai dengan bulan maret tahun 2020. Hasil: saat kehamilan Ny. T 

tidak ada masalah dalam kehamilannya. Proses bersalin dilakukan secara Caesar karena 

terjadinya KPD. BBL normal tidak ditemukan komplikasi, namun mengalami 

hiperbilirubin pada umur ke 2 hari dan dilakukan terapi sinar. Nifas involusi uteri 

normal dan Ny. T berencana menggunakan KB IUD setelah 6 bulan post SC. 

Kesimpulan: selama memberikan asuhan kebidanan komprehensif ditemukan adanya 

beberapa kesenjangan antara teori dan praktik . Kondisi bayi dan ibu dalam keadaan 

baik. 

 

Kata Kunci: Asuhan Kebidanan, Komprehensif 
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Abstract 

Background: Sustainable Development Goals (SDGs) program sector of health and 

welfare (SDGs 3rd ) have a target be reached by 2030. Those goals include bringing an 

end to preventable infant deaths by lowering neonatal mortality rates to 12/1000 live 

births. The continuity of care of obstetric those of childbirth, postpartum to breastfeeding 

and planning family program which is done according to the standard of obstetrics 

upbringing. A study found that the continued nursing of midwife could reduce obstetric 

intervention during childbirth and no mother’s death. Purpose: to impose comprehensive 

obstetrics on pregnant mothers, childbirth, new born, postpartum and family planning for 

Mrs T by using an obstetrics management approach consistent with varney’s theory. 

Method: a descriptive observational with a case study approach. Result: during the 

pregnancy did not have any problems in the pregnancy. Childbirth is performed by 

Caesar because of rupture membrane. Normal new born have not found any 

complication, but there was a case with jaundice at the  age 2 days and do the lights 

therapy. Normal postpartum uteri translucency and Mrs T is planning to use IUD after 6 

months of post Caesar.  Conclusion: during the administrations of comprehensive 

obstetrics, there are several gaps between theory and practice. The baby and the mother 

are fine. 
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PENDAHULUAN 

Masalah kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 

merupakan indikasi kesehatan dalam 

keluarga. Sedangkan di Indonesia 

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka 

Kematian Bayi (AKB) masih cukup 

tinggi. Serta masalah ini 

merupakansalah satu prioritas masalah 

kesehatan di Indonesia. Maka dari itu 

program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 

masih harus ditingkatkan  kualitas 

maupun  jangkauan pelayanannya 

(Kemenkes, 2015). 

Berkaitan dengan masalah Kesehatan 

Ibu dan Anak (KIA) diatas program 

Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-

2019 menargetkan penurunan Angka 

Kematian Bayi per 1.000 kelahiran 

hidup menjadi 24 di tahun 2019.  Dan 

juga, program  Sustainable 

Development Goals (SDGs)  bidang 

kesehatan dan kesejahteraan (SDGs ke-

3), memiliki target yang akan dicapai 

pada tahun 2030. Target tersebut 

memiliki target yang diantaranya 

mengakhiri kematian bayi dan balita 

yang dapat dicegah dengan menurunkan 

angka kematian Neonatal hingga 12 per 

1.000 kelahiran hidup (Profil Anak 

Indonesia, 2018). Angka Kematian Ibu 

dan Angka Kematian Bayi diketahui 

masih jauh cukup tinggi. Berdasarkan 

data Survei Demografi   

dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 

2017 Angka Kematian Ibu di Indonesia 

sebesar 350 per 100.0000 kelahiran 

hidup meningkat dibandingkan 

sebelumnya. Dan Angka Kematian Bayi 

tahun 2017 menunjukan adanya 

penurunan, kematian bayi turun dari 32 

per 1.000 kelahiran hidup menjadi 24 

per 1.000 kelahiran hidup. Angka 

Kematian Ibu di Jawa Tengah 

(berdasarkan Profil Kesehatan Jawa 

Tengah tahun 2017) sebesar 88,58 per 

100.000 kelahiran hidup dan Angka 

Kematian Bayi sebesar 8,93 per 1.000 

kelahiran hidup. Sedangkan Angka 

Kematian Ibu di Kota Surakarta pada 

tahun 2018 adalah sebesar 4 kasus 

dengan Angka Kematian Bayi sebesar 

32 kasus (Dinkes Surakarta 2018).  

Dengan demikian jika dibandingkan 

dengan angka kematian Nasional 

maupun angka Jawa Tengah maka 

Angka Kematian Ibu di Kota Surakarta 

sudah dibawahnya. Meskipun demikian 

tetap memberikan perhatian khusus 

pada pelayanan Kesehatan Ibu dan 

Anak (KIA) akan sangat mempengaruhi 

AKI dan AKB yang akan berpengaruh 

pada pencapaian target program 

Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) pada 

tahun 2030. Kematian neonatal tidak 

dapat diturunkan secara bermakna 

tanpa adanya dukungan terhadap upaya 

penurunan kesehatan ibu dan 

peningkatan kesehatan ibu. Perawatan 

antenatal dan penolongan persalinan 

sesuai standard harus disertai 

perawatan neonatal yang cukup (Profil 

Anak Indonesia, 2018). 

Salah satu upayanya adalah melalui 

asuhan kebidanan secara berkelanjutan 

atau disebut Continuity of  Care yaitu 

asuhan kebidanan yang diberikan sejak 

hamil, bersalin, nifas hingga menyusui 

dan KB yang dilakukan secara 

berkelanjutan serta dilakukan sesuai 

standard asuhan kebidanan (Kemenkes, 

2015). Continuity of care memastikan 

ibu dan bayi mendapatkan asuhan yang 

terbaik dari bidan pada seluruh periode 

kehamilan dan melahirkan. Hasil satu 

studi menemukan bahwa kontinuitas 

asuhan (Continuity of care) bidan dapat 

mengurangi intervensi obstetri selama 

persalinan dan tidak ada kematian ibu 

(Astuti, 2018). Hal ini didukung dengan 

diterbitkannya undang-undang yang 

menyatakan bahwa bidan memiliki 

kewenangan dalam pelayanan kesehatan 

ibu dari masa sebelum hamil sampai 

melakukan deteksi dini resiko 

komplikasi pada masa nifas yang 

dituangkan pada UU Kebidanan no 4 

tahun 2019. 



Berdasarkan uraian diatas maka perlu 

adanya penerapan asuhan berkelanjutan 

sejak hamil hingga nifas dan memilih 

Puskesmas Setabelan yang juga 

memberikan pelayanan kesehatan 

terhadap masyarakat khususnya 

Kesehatan Ibu dan Anak seperti 

pemeriksaan kehamilan, persalinan, 

nifas dan bayi. Untuk itu pada 

kesempatan ini penulis menyusun 

laporan asuhan kebidanan komprehensif 

mulai dari kehamilan, persalinan, nifas 

dan bayi baru lahir yang dilakukan di 

Puskesmas Setabelan Surakarta. 

 

METODE 

Strategi yang digunakan dalam 

penulisan ini yaitu case study research 

(studi kasus) dengan pendekatan 

manajemen asuhan kebidanan secara 

komprehensif.  

Laporan tugas akhir ini telah dilakukan 

di Puskesmas Setabelan dan 

berlangsung dari bulan Januari-Maret 

2020. Subjek yang digunakan dalam 

penulisan studi kasus ini yaitu ibu hamil 

pada Ny. T G1P0A0 umur kehamilan 

33+4 – 37+3 minggu sampai 6 minggu 

masa nifas dengan rincian kunjungan 

kehamilan 3x, bersalin 1x, bayi baru 

lahir 3x, nifas 3x. 

Metode pengumpulan data yaitu metode 

observasi partisipatif, format asuhan 

kebidanan, buku KIA, wawancara tidak 

terstruktur, status pasien, pengukuran 

dan dokumentasi SOAP, alat dan bahan 

untuk pemeriksaan fisik. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kehamilan 

Pada tanggal 13 Januari 2020, 

penulis bertemu dengan Ny. T 

sebagai subyek untuk pengambilan 

studi kasus di Puskesmas Setabelan 

Surakarta 

Berdasarkan penelitian Tri 

Endah Widi pada tahun 2018  

dengan judul jurnal “Penerapan 

Pijat Kaki dan Rendam Air Hangat 

dengan Campuran Kencur Terhadap 

Edema Kaki Ibu Hamil Trimester 3 

di Puskesmas 1 Wagon Banyumas” 

Penelitian menunjukan hasil 

bahwa responden merasa lebih 

nyaman karena edema kaki yang 

dialami dapat berkurang setelah 

mendapatkan pijat kaki dengan 

waktu 20 menit  selama 5 hari pada 

edema kaki atau kaki yang bengkak. 

Simpulan penelitian ini yaitu pijat 

kaki terbukti efektif yang dapat 

menjadi alternative pengobatan non 

farmakologis untuk mengurangi 

edema kaki pada ibu hamil trimester 

3. 

Berdasarkan pemeriksaan 

kehamilan didapatkan hasil sebagai 

berikut: Kunjungan 1 pada tanggal 

13 Januari 2020 pukul  10.40 WIB 

diawal dengan melakukan anamnesa 

identitas ibu yaitu bernama Ny.T 

umur 33 tahun, pendidikan terakhir 

Diploma III, yang beralamat rumah 

Jl. Timor No.1/2 RT 2 RW 1 

Mojosongo, Surakarta. Keluhan Ny.T 

adalah insomnia dan merasa kakinya 

bertambah besar. Kemudian saat 

pemeriksaan fisik dilakukan secara 

head to toe dengan hasil 

pemeriksaan bagian kepala, leher 

normal, dada dan axilla normal tidak 

ada benjolan, bagian abodomen 

dilakukan pemeriksaan leopold, 

bagian ekstremitas jari-jari lengkap 

dan tidak oedema, hasil ttv  tekanan 

darah 120/90 mmHg dan respirasi 

22x/menit. Kunjungan 2 dilakukan 

pada tanggal 28 Januari 2020  pukul 

11.20 WIB yang didapatkan pada 

kasus ini yaitu, Ny.T mengatakan 

keadaannya baik, Ny.T mengatakan 

tidak ada keluhan, Ny.N mengatakan 

gerakan janinnya aktif. Hasil 

pemeriksaan tanda- tanda meliputi 

TD: 130/80 mmHg, N : 86x/menit,  

R: 22x/menit,  S: 36,7º , DJJ: 

146x/menit, Tfu : 30 cm. Kunjungan 

3 dilakukan tanggal 8  Februari 2020 

pukul 11.00 WIB yang didapatkan 

pada kasus ini yaitu, ibu mengeluh 



pegel-pegel pada punggung bagian 

bawah dan ibu mengatakan bahwa 

gerak janninnya aktif. Hasil 

pemeriksaan keadaan umum baik, 

TD : 140/80 mmHg N : 84x/menit,  

R: 21x/menit,  S : 36,5 ºC,  DJJ : 

152x/menit , Tfu: 31 cm. Pada 

langkah ini tidak ditemukan adanya 

kesenjangan antara teori dengan 

praktik lahan. 

Menurut hasil penelitian Pudji 

Suryani,dkk pada tahun 2016 dengan 

judul jurnal senam hamil dan 

ketidaknyamanan ibu hamil trimester 

ketiga menunjukan hasil bahwa 

terdapat pengaruh senam hamil 

terhadap ketidaknyamanan nyeri 

pinggang, nyeri punggung, bengkak 

pada kaki dan kram pada kaki. 

Senam yang disampaikan perlu 

adanya program senam hamil yang 

rutin dilakukan oleh ibu hamil dalam 

rangka menjaga kehamilan dan 

mempersiapkan persalinan. 

Pada kunjungan 1 beritahu ibu 

hasil pemeriksaan, memberitahu ibu 

bahwa keluhan yang dialaminya 

adalah hal yang wajar dan memberi 

pendidikan kesehatan tentang 

ketidaknyamanan kehamilan 

trimester III. Pada kunjungan 2 

beritahu ibu pendidikan kesehatan 

tentang tanda bahaya kehamilan 

trimester III dan menganjurkan ibu 

untuk kontrol secara rutin atau jika 

ada keluhan. Pada kunjungan 3 

beritahu ibu agar istirahat yang 

cukup dan menganjurkan ibu untuk 

melakukan senam hamil untuk 

mengurangi keluhan pegal-pegal 

yang dialaminya. Pada langkah ini 

tidak ditemukan adanya kesenjangan 

antara teori dengan praktik lahan 

dalam menetapkan rencana tindakan. 

 

2. Persalinan 

Pengkajian pada tanggal 10 

Februari 2020 pukul 11.30 WIB, Ny. 

T umur 33 tahun G1P0A0 umur 

kehamilan 37+3 minggu pada 

tanggal 09 Februari 2020 pukul 

09.00 WIB ibu dan suami datang ke 

Rumah Sakit Hermina Solo untuk 

memeriksakan perkembangan 

kehamilannya dan hasil 

perkembangannya  lilitan pada janin 

yang awalnya 3 lilitan sudah 

berkurang  menjadi 2 lilitan. Pada 

pukul 09.45 WIB  setelah diperiksa 

ternyata ibu sudah mengalami 

rembesan air ketuban sehingga 

dokter kandungan memutuskan untuk 

menginduksi ibu dan ibu sempat 

mengalami kontraksi dari pukul 

10.00 – 22.00  WIB dengan hasil 

pembukaan 4 namun karena sudah 

12 jam induksi tidak ada kemajuan 

pembukaan maka dokter kandungan 

memutuskan untuk segera melakukan 

operasi caesar yang telah disetujui 

oleh ibu dan suaminya. Setelah 

dilakukan operasi Caesar bayi Ny.T 

lahir pada pukul 21.40 WIB. 

Sehingga pada angkah ini tidak 

ditemukan adanya kesenjangan 

antara teori dengan praktik lahan. 

Menurut Mochtar dan Sarwono 

Prawirohardjo  indikasi sectio 

caesaria dilakukan apabila tidak 

memungkinan dilakukan persalinan 

pervaginal disebabkan adanya resiko 

pada ibu atau janin, dengan 

pertimbangan hal-hal yang perlu 

sectio caesaria seperti proses 

persalinan normal lama atau 

kegagalan persalinan normal 

beberapa indikasi dilakukannya 

Sectio Caesaria yaitu: 

(1) Plasenta previa, terutama 

plasenta previa totalis dan sub 

totalis 

(2) Panggul sempit 

(3) Ruptur uteri mengancam 

(4) Partus lama 

(5) Tumor yang menghalangi jalan 

lahir 

(6) Kelainan letak atau bayi besar 

Keadaan dimana usaha-usaha 

untuk melahirkan secara 

pervaginam gagal. 



 

3. Bayi Baru Lahir 

Data subjektif yang didapatkan 

pada kasus ini ibu mengatakan telah 

melahirkan anaknya pada tanggal 

Februari 2020 jam 21.40 WIB 

berjenis kelamin laki-laki lahir sesar, 

menangis kuat, kulit kemerahan dan 

gerak aktif, tidak dilakukan IMD. 

Pada kunjungan neonates 2 dan 3 

bayi menyusu dengan kuat dan tidak 

ada tanda-tanda infeksi. 

Berdasarkan data dan teori tersebut 

ditemukan kesenjangan karena tidak 

dilakukannya IMD pada bayi. 

Pada asuhan BBL dalam kasus 

ini penulis telah melakukan kunjunan 

sebanyak 3 kali dan telah 

memberikan asuhan BBL sesuai 

dengan kebutuhan bayi dan 

dilakukan minimal 3 kali sesuai 

anjuran  menurut kemenkes (2014). 

Kunjungan neonatus tidak 

dilaksanakan dengan jadwal KN 

sesuai dengan anjuran kemenkes 

dikarenakan bayi mengalami 

hiperbiliru bin pada hari ke 2 

sehingga bayi di opname sampai hari 

ke 6 dan dilakukan kunjungan pada 

hari ke 8, hari ke 16 dan hari ke 27 

dengan hasil bahwa bayi dalam 

keadaan  normal. 

4. Nifas 

Menurut Walyani dan 

Purwoastuti (2015) luka episiotomi 

dan luka bekas section cesarean 

sembuh dengan baik pada 6 minggu 

post SC. 

Kunjungan 1 pada 8 hari post 

SC pengkajian yang didapatkan yaitu 

ibu mengatakan luka operasi SC 

masih basah dan ASInya belum 

keluar banyak. Kunjungan ulang 

pada 25 hari post SC pengkajian 

yang didapatkan yaitu ibu 

mengatakan luka operasi SC sudah 

mengering dan produksi ASInya 

sudah lancar. Kunjungan ulang 35 

hari post SC pengkajian yang 

didapatkan yaitu ibu mengatakan 

luka operasi SC sudah kering serta 

ibu tidak memiliki keluhan. 

Menurut hasil penelitian US 

Syafruddin, dkk pada tahun 2019  

dengan judul jurnal “ Hubungan 

Antara Pengetahuan dan Sikap Ibu 

Setelah Melahirkan Mengenai Teknik 

Pemberian ASI pada Kasus Masalah 

ASI” 

Dari penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan 

antara pengetahuan dan sikap ibu 

pascapersalinan dengan problem 

bendungan asi dipusat kesehatan 

masyarakat Jumpandang Baru kota 

Makassar. Oleh karena itu 

diharapkan para pekerja kesehatan 

untuk memberikan lebih banyak 

dukungan pada ibu pascabersalin 

dengan memberi informasi tentang 

teknik menyusui sehingga kasus 

bendungan asi dapat dicegah. 

 

KESIMPULAN 

1. Pengkajian telah dilaksanakan 

dengan tehnik pengumpulan semua 

data menurut lembar format yang 

tersedia melalui tehnik wawancara 

dan observasi. Data subjektif pada 

saat hamil terdapat keluhan 

insomnia dan odem pada kakinya, 

pada saat bersalin ibu mengatakan 

merasa sedikit tegang saat menjelang 

persalinan pada bbl ibu mengatakan 

berat bayinya 3.300 gram, lingkar 

kepala 34 cm, lingkar dada35 cm. 

Pada kunjungan nifas ibu 

mengatakan dalam keadaan sehat 

dan bayi lahir pukul 21.40 WIB. 

Kunjungan K1, K2, K3 kondisi ibu 

sesuai dengan kondisi nifas. 

2. Pada awal pemeriksaan diagnose 

ditemukan masalah pada masa 

kehamilan ibu insomnia dan odem 

pada kakinya, pada persalinan, bbl 

dan  nifas tidak ditemukan penyulit 

persalinan, tidak ditemukan penyulit 

pada nifas . Kunjungan 1 Ny.T umur 



33 tahun G1P0A0 umur kehamilan 

33+4 Minggu, janin hidup, 

intrauteri, letak memanjang, 

punggung kanan, presentasi kepala,  

bagian terbawah janin belum masuk 

PAP hamil normal. Masalah 

insomnia dan odem pada kakinya. 

Kunjungan 2 Ny.T umur 33 tahun 

G1P0A0 umur kehamilan 35+5 

Minggu, janin hidup, intrauteri, letak 

memanjang, punggung kanan, 

presentasi kepala, bagian terbawah 

janin belum masuk PAP hamil 

normal. Kunjungan 3 Ny.T umur 33 

tahun G1P0A0 umur kehamilan 

37+3 Minggu, janin hidup, 

intrauteri, letak memanjang, 

punggung kiri, presentasi kepala, 

bagian terbawah janin sudah  masuk 

PAP 3/5 bagian, hamil normal. 

Pada bayi assessment By Ny.T umur 

8 hari, jenis kelamin laki-laki, 

normal. Kunjungan 2 assessment By 

Ny.T umur 16 hari, jenis kelamin 

laki-laki, normal. Kunjungan 3 

assessment By Ny.T umur 27 hari, 

jenis kelamin laki-laki, normal. Pada 

nifas assessment adalah Ny.T umur 

33 tahun P1A0 postpartum hari ke 8 

normal. Kunjungan 2 didapatkan 

diagnosa Ny.T umur 33 tahun P1A0 

postpartum hari ke 25 normal. 

Kunjungan 3 didapatkan diagnosa 

Ny.T umur 33 tahun P1A0 

postpartum hari ke 35 normal. 

3. Tidak ditemukan diagnosa potensial 

dan masalah potensial pada 

kehamilan, persalinan, bayi baru 

lahir dan nifas. 

4. Tidak ada tindakan segera yang 

harus disiapkan pada masa 

kehamilan, persalinan, bayi baru 

lahir dan nifas karena tidak ada 

masalah yang terjadi. 

5. Perencanaan telah dilakukan secara 

komprehensif sesuai dengan standard 

kebidanan pada masa kehamilan, 

persalinan,bayi baru lahir dan nifas. 

Pada kunjungan 1 umur kehamilan 

33+4 minggu perencanaan yang 

dilakukan beritahu hasil 

pemeriksaan, berikan konseling 

ketidaknyamanna trimester 3. 

Kunjungan 2 umur kehamilan 35+5  

minggu perencanaan yang dilakukan 

beritahu hasil pemeriksaan, berikan 

konseling tentang tanda bahaya pada 

kehamilan trimester 3. Kunjungan 3 

umur kehamilan 37+2 minggu 

perencanaan yang dilakukan 

beritahu hasil pemeriksaan, berikan 

konseling tentang tanda-tanda 

persalinan.  Perencanaan pada 

kunjungan neonatus beritahu 

keadaan bayi pada ibu, anjurkan 

untuk menyusui bayi secara on 

demand dan menjaga  personal 

hygiene bayinya. Perencanaan pada 

kunjungan nifas beritahu keadaan 

ibu, beritahu cara pijat oksitosin, 

beritahu ibu tentang gizi ibu nifas 

dan konseling alat kontrasepsi. 

6. Pelaksanaan telah dilakukan secara 

komprehensif sesuai dengan standard 

kebidanan pada masa kehamilan, 

persalinan, bayi baru lahir dan nifas. 

7. Evaluasi telah dilakukan kepada ibu 

dan didapatkan hasil bahwa sudah 

terpemenuhinya kebutuhan ibu 

tentang pendidikan kesehatan yang 

disampaikan. 

8. Pada kasus kehamilan, persalinan, 

bayi baru lahir dan nifas pada Ny.T 

ditemukan beberapa kesenjangan 

antara teori dan praktik. 
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