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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Kehamilan, persalinan, nifas maupun bayi baru lahir merupakan 

suatu proses fisiologis dimana terjadinya angka kematain ibu dan bayi 

sebagai indikator keberhasilan pelayanan kesehatan. Sehingga dilakukan 

asuhan kebidanan dengan menggunakan pendekaatan manajemen 

kebidanan secara komprehensif untuk menghasilkan pelayanan yang 

berkualitas (Asih Setyorini dkk , 2017). 

Kematian ibu menurut definisi WHO  adalah kematian selama 

kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, 

akibat semua sebagai yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan 

atau penaganannya, tetapi tidak diseabkan oleh kecelakaan/cedera (WHO 

2014) . 

Data World Health Organization (WHO) mengenai status kesehatan 

nasional pada capaian target Sustainable Development Goals (SDGs) 

menyatakan secara global sekitar 830 wanita meninggal setiap hari 

karena komplikasi selama kehamilan dan persalinan dengan tingkat AKI 

sebanyak 216 per 100.000 kelahiran hidup, sebanyak 99% kematian ibu 

akibat masalah kehamilan, persalinan atau kelahiran terjadi dinegara-

negara berkembang. Rasio AKI masih dirasa cukup tinggi sebagaimana 

ditargetkan menjadi 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. 

(WHO, 2018). 
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Tingginya kasus kesakitan dan kematian ibu dibanyak negara 

berkembang termaksud indonesia disebabkan oleh perdarahan pasca 

persalinan (28%), eklamsi (22%), komplikasi keguguran (12%), dan sepsis 

(9%). Studi klinik PATH di 27 rumah sakit pemerintah di indonesia 

menunjukan bahwa hanya 28% dari rumah sakit tersebut yang dapat 

melaksanakan manajemen aktif kala lll dengan benar padahal intervensi 

tersebut dipercaya dapat menurunkan AKI. Penyimpanan oksitosin, tidak 

mengikuti kaidah dan aturan yang benar sehingga efektifitasnya tidak 

dapat dipertahankan ketika akan diberikan ke pasien yang memang 

membutuhkannya. Peringkat AKI di Indonesia masih yang teringgi 

diantara negara-negara ASEAN dan merupakan 10 negara yang 

berkontribusi terhadap lambatnya laju penurunan AKI di dunia. (Gulardi 

Wiknjosastro, 2016) 

Berdasarkan survey Demografi Dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 

tahun 2012, angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi sebesar 359 per 

100.000 kelahiran hidup, angka ini sedikit menurun jika dibandingkan 

dengan SDKI 1991, yaitu sebesar 390 per 100.000 kelahiran hidup. angka 

ini sedikit menurun meskipun tidak terlalu signifikan . Target global MDGs 

(Millenium Development Goals) ke-5 adalah menurunkan angka kematian 

ibu (AKI) menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. 

Mengacu dari kondisi saat ini , potensi untuk mencapai target MDGs ke-5 

untuk menurunkan AKI adalah off track, artinya diperlukan intervensi lebih 
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ke hulu yakni kepada kelompok remaja dan dewasa muda dalam upaya 

percepatan penurunan AKI. (Gulardi Wiknjosastro, 2016) 

Tingginya angka kematian ibu di Indonesia terkait dengan banyak 

faktor, diantaranya kualitas perilaku ibu hamil yang tidak memanfaatkan 

ANC (Antenatal Care) pada pelayanan kesehatan. Disamping faktor 

geografis dan maupun ekonomi, pengetahuan ibu yang minim tentang 

kehamilannya menjadi masalah tersendiri bagi tenaga medis dalam 

memberikan pelayanan yang menjadi kurang sempurna. Rendahnya pada 

kunjungan ANC dapat meningkatkan komplikasi maternal dan neonatal 

serta kematian ibu dan anak karena adanya kehamilan beresiko yang 

tidak segera ditangani (Ambarwati,E.R, Wulandari 2010) 

Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), didapati 

jumlah AKI di Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 305 kasus, terlihat 

ada penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu 359 kasus. 

Sedangkan kasus AKB menurun pada tahun 2015 sebanyak 22,23 kasus 

bila dibandingkan dengan AKB pada tahun 2012 sebanyak 32 kasus. 

Analisis kematian ibu dan bayi yang dilakukan direktorat bina kesehatan 

ibu pada tahun 2010 membuktikan bahwa tingginya angka kematian ibu 

diindonesia di sebabkan masih banyaknya ibu hamil yang tidak menjalani 

persalinan dengan ditolong tenaga kesehatan difasilitas pelayanan 

kesehatan serta di beberapa daerah dengan akses tempat yang sulit 

dijangkau. (Profil kesehatan RI, 2018). 
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Di Sulawesi Tenggara AKI pada tahun 2015 sebesar 131/100.000 

kelahiran hidup dan meningkat menjadi 149/100.000 kelahiran hidup pada 

tahun 2017, daerah dengan AKI tertinggi terdapat di muna barat sebesar 

(426/100.000 KH) dan di konawe utara sebesar (312/100.000 KH). AKB 

pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 3/1000 kelahiran hidup dan tidak 

mengalami peningkatan atau penurunan. Kematian ibu dan bayi di 

Sulawesi Tenggara disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain 

keterlambatan penanganan pada kasus komplikasi, rendahnya 

pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kehamilan 

ke tenaga kesehatan, enggan melahirkan di fasilitas kesehatan yang 

tersedia dan lebih memilih ke dukun ketika melahirkan. Selain itu, 

Kurangnya cakupan K4 73,87% dibanding pada K1 86,40% sehingga 

kurang lebih 13% ibu hamil  yang hanya melakukan kunjungan pertama 

dan tidak melakukan kunjungan selanjutnya. Dari berbagai faktor tersebut 

dapat menimbulkan komplikasi yang bisa terjadi pada masa kehamilan, 

bersalin, nifas dan bayi baru lahir seperti perdarahan pada masa 

kemahilan, bersalin dan nifas, bayi dengan berat badan lahir rendah dan 

kelainan kongenital. (Profil Kesehatan Sultra, 2018). 

Untuk menurunkan AKI dan AKB diperlukan upaya untuk 

meningkatkan kelangsungan dan kualitas ibu dan anak dilakukan dengan 

pendekatan continuity of care. Jika pendekatan intervensi continuity of 

care ini dilaksanakan maka akan memberi dampak yang signifikan 
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terhadap kelangsungan dan kualitas hidup ibu dan anak (Kemenkes, 

2014). 

Maka dari itu pemerikasaan dan pengawasan secara komprehensif 

sejak masa kehamilan, persalinan, bayi baru lahir dan masa nifas yaitu 

suatu hal yang mutlak diperlukan.  

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengambil judul “Asuhan 

Kebidanan Komprehensif pada kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, 

nifas, terhadap Ny “H“ umur 29 tahun GIIPIA0 di puskesmas Mekar tahun 

2020”. Penulis berharap dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir (LTA) 

ini mampu memberikan asuhan komprehensif mulai dari kehamilan, 

persalinan, nifas dan bayi baru lahir terhadap Ny “H” di puskesmas Mekar 

B. Ruang Lingkup  

1. Sasaran 

Asuhan kebidanan diajukan kepada ibu hamil TM III, bersalin nifas 

dan bayi baru lahir secara continuity of care 

2. Tempat 

Asuhan kebidanan dilakukan di puskesmas Mekar kota kendari 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum  

Mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan komprehensif 

pada kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, masa nifas dan 

perencanaan keluarga berencana dengan menggunakan 
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pendekatan manajemen SOAP dengan pola pikir Varney secara 

tepat dan benar. 

2. Tujuan khusus 

a. Memberikan asuhan kebidanan kehamilan trimester III pada Ny 

“H”. 

b. Memberikan asuhan kebidanan pada persalinan Ny “H”. 

c. Memberikan asuhan kebidanan pada masa nifas Ny “H”. 

d. Memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir Ny “H”. 

e. Memberikan pendokumentasian asuhan kebidanan pada Ny 

“H”. 

D. Manfaat 

1. Manfaat teoritis 

Untuk perkembangan ilmu dan penerapan pelayanan kebidanan 

secara continuity of care pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi 

baru lahir 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi mahasiswa 

Mahasiswa mendapatkan pengalaman dan keterampilan 

dalam melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif pada ibu 

hamil, bersalin, bayi baru lahir dan nifas baik secara mandiri, 

kolaborasi dengan petugas kesehatan yang lain dan rujukan 

serta mampu mendokumentasikan hasil asuhan dengan metode 

SOAP dan Varney. 
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b. Bagi tempat pelayanan  

Dapat 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 pelayanan kesehatan. 

c. Bagi institusi pendidikaan 

Institusi memperoleh gambaran tentang  sejauh mana para 

mahasiswa memahami ilmu yang diperoleh serta keterampilan 

tentang asuhan kebidanan komprehensif pada ibu hamil, 

bersalin, bayi baru lahir, dan nifas yanng telah diberikan oleh 

institusi pendidikan selama proses pembelajaran serta 

menambah bahan bacaan ilmu pengetahuan. Serta sebagai 

dokumentasi dan bahan perbandingan untuk penelitian 

selanjutnya. 

d. Bagi masyarakat 

Klien mendapat pelayanan asuhan kebidanan secara 

komprehensif yang sesuai dengan standar pelayanan 

kebidanan. 

 


