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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. Sehingga penilaian terhadap status kesehatan dan 

kinerja upaya kesehatan ibu dan anak penting untuk 

dilakukan (Kemenkes RI, 2018).  

Kematian ibu atau kematian maternal adalah 

kematian seorang ibu atau hamil atau dalam waktu 42 hari 

sesudah berakhirnya kehamilan, tidak bergantung pada 

tempat usia kehamilan. Indikator yang umum digunakan 

dalam kematian ibu adalah angka kematian ibu (Maternal 

Mortality Ratio) yaitu jumlah kematian ibu dalam 100.000 

kelahiran hidup (Prawihardjo, 2016). 

Keberhasilan upaya kesehatan ibu, diantaranya dapat 

dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI). Indikator ini 

tidak hanya mampu menilai program kesehatan ibu, tetapi 

juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena 



2 

 

 

 

sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan 

kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. 

Secara umum terjadi penuruan kematian ibu selama periode 

1991-2015. Terjadi penurunan AKI di Indonesia dari 390 

pada tahun 1991 menjadi 305 pada tahun 2015 (Kemenkes 

RI, 2018). 

Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 

(SDKI) tahun 2017 menunjukkan AKN sebesar 15 per 1.000 

kelahiran hidup, AKB 24 per 1.000 kelahiran hidup 

(Kemenkes RI, 2019). 

Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten / Kota dan 

Laporan Tahun Program KIA Tahun 2017 bahwa angka 

kematian ibu di Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat 149 per 

100.000 kelahiran hidup. Kasus kematian ibu terjadi disemua 

Kabupaten / Kota, jumlah kasus berkisar 1-7, dengan rata-

rata 4 kasus per Kabupaten. Jumlah keseluruhan kasus 

kematian ibu di Sulawesi Tenggara sebanyak 75 kasus. 

Angka kematian ibu tahun 2017 yang tertinggi terdapat di 

Muna Barat (426 per 100.000 kelahiran hidup ) dan Konawe 

Utara (312 per 100.000 kelahiran hidup). Sedangkan angka 

kematian ibu terendah dicatatkan oleh Kota Kendari (61 per 

100.000 kelahiran hidup).  
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Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2017 adalah 

3, yang berarti dalam setiap 1000 kelahiran hidup di 

Sulawesi Tenggara ada rata-rata 3 kematian bayi (Dinkes 

Provinsi Sulawesi Tenggara, 2018). 

Tingginya angka kematian ibu disebagian Kabupaten / 

Kota disebabkan berbagai hal, diantaranya kondisi wilayah 

yang terpencil, tenaga kesehatan yang masih kurang, sarana 

transportasi dan fasilitas kesehatan yang relatif sulit dan 

jauh. Semua kondisi tersebut menyebabkan rendahnya 

kontak masyarakat terutama ibu hamil dengan tenaga 

kesehatan (bidan dan dokter) dan cenderung melahirkan 

dengan bantuan tenaga non kesehatan, sehingga bila ada 

kelainan pada kehamilan, menjadi tidak terdeteksi sejak dini. 

Hal ini menjadi serius bila terjadi komplikasi kehamilan atau 

kondisi persalianan yang membutuhkan rujukan (Dinkes 

Provinsi Sulawesi Tenggara, 2018). 

Kematian ibu dibagi menjadi dua yaitu kematian 

langsung dan tidak langsung . Kematian langsung adalah 

sebagai akibat komplikasi kehamilan, persalinan, atau masa 

nifas dan segala intervensi atau penanganan tidak tepat dari 

komplikasi tersebut.  
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Kematian ibu tidak langsung merupakam akibat dari 

penyakit yang sudah ada atau yang sudah timbul atau 

penyakit yang timbul sewaktu kehamilan yang berpengaruh 

terhadap kehamilan seperti malaria, anemia, HIV/ AIDS dan 

penyakit kardiovaskuler. penyebab kematian ibu langsung 

yaitu perdarahan (25% biasanya perdarahan pasca 

persalinan), sepsis (15%), hipertensi dalam kehamilan 

(12%), partus macet (8%), komplikasi abortus tidak aman 

(13%) dan sebab-sebab lain (8%) (Prawihardjo, 2016). 

Upaya percepatan penurunan AKI dapat dilakukan 

dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses 

pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti 

pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh 

tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, 

perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan 

khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, kemudahan 

mendapatkan cuti hamil dan melahirkan, dan pelayanan 

keluarga berencana (Kemenkes RI, 2018). 

Upaya kesehatan ibu yang disajikan terdiri dari (1) 

pelayanan kesehatan ibu hamil, (2) pelayanan imunisasi 

Tetanus Toksoid wanita usia subur dan ibu hamil, (3) 

pelayanan kesehatan ibu bersalin, (4) pelayanan kesehatan 

ibu nifas, (5) Puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil dan 
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Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan 

Komplikasi (P4K), dan (6) pelayanan kontrasepsi (Kemenkes 

RI, 2018)  

Asuhan kehamilan mengutamakan kesinambungan 

pelayanan (continuity of care) sangat penting bagi wanita 

untuk mendapatkan pelayanan dari seseorang yang 

professional, sebab dengan begitu maka perkembangan 

kondisi mereka setiap saat terpantau, selain itu lebih di 

percaya, dan terbuka karena sudah mengenal dengan 

pemberi asuhan (Diana, 2017). 

Tujuan asuhan kehamilan yang harus diupayakan 

oleh bidan melalui asuhan antenatal yang efektif yaitu 

mempromosikan dan menjaga kesehatan fisik mental sosial 

ibu dan  bayi dengan pendidikan kesehatan gizi, kebersihan 

diri, dan proses kelahiran bayi. Didalamnya juga harus 

dilakukan deteksi abnormalitas dan komplikasi selama 

kehamilan. Pada asuhan kehamilan juga  dikembangkan 

persiapan persalinan serta kesiapan menghadapi komplikasi, 

membantu menyiapkan ibu untuk menyusui dengan sukses, 

menjalankan normal dan merawat anak secara fisik, 

psikologis dan sosial dan mempersiapkan rujukan apabila 

diperlukan (Tyastuti dan Heni, 2016). 
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Bidan sebagai pemberi asuhan kebidanan memiliki 

posisi strategis untuk berperan mendampingi dan memantau 

ibu hamil pada proses kehamilan dan pasca kehamilan yang 

menekankan asuhan terhadap perempuan (Women centered 

care). Salah satu upaya untuk meningkatkan kualifikasi 

bidan yaitu dengan menerapkan modal asuhan kebidanan 

yang berkelanjutan yaitu dengan Continuity Of  Care (COC) 

dalam pendidikan klinik (Yanti, 2015). 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis 

tertarik untuk menyusun laporan “Asuhan Kebidanan 

Komprehensif Pada NY. “Y” GIVPIIIA0 di BPM Halijah  

B. Ruang Lingkup 

Asuhan diberikan pada ibu hamil trimester III yang fisiologis,  

masa persalinan, masa nifas, dan bayi baru lahir pada Ny. “Y” 

GIVPIIIA0 

C. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan 

komprehensif melalui pendekatan management pada ibu hamil, 

bersalin, nifas, dan bayi baru lahir secara berkesinambungan. 

Sehingga ibu bisa melewati kehamilan, persallian, dan nifas 

dengan aman serta bayi yang dilahirkan sehat dan  selamat. 
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2. Tujuan Khusus  

a. Memberikan asuhan kebidanan selama kehamilan pada 

trimester III 

b. Memberikan asuhan kebidanan selama persalinan 

c. Memberikan asuhan kebidanan selama masa nifas 

d. Memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir 

e. Melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan pada Ny. 

“Y” di BPM Halijah  

D. Manfaat  

1. Manfaat Teoritis  

Hasil laporan diharapkan dapat menjadi bahan kajian 

untuk mengembangkan pengetahuan tentang asuhan 

kebidanan secara komprehensif pada masa kehamilan, 

persalinan, nifas dan bayi baru lahir serta mampu memberikan 

asuhan kebidanan secara berkesinambungan yang bermutu 

dan berkualitas. 

2. Manfaat Praktik 

a. Bagi masyarakat  

Menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat 

tentang kehamilan sesuai standar yang harus didapatkan 

oleh wanita hamil dan dalam pemeriksaan kehamilan.  
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b. Bagi tempat pelayanan 

Meningkatkan pelayanan mutu, khususnya pada asuhan 

kebidan kehamilan, persalinan , nifas dan bayi baru lahir 

yang sesuai dengan standar profesi kebidanan. 

c. Bagi Institusi  

Dapat menambah kepustakaan sebagai sarana 

informasi khususnya mahasiswa Poltekkes Kemenkes 

Kendari. 

d. Bagi Penulis 

Penulis dapat mengetahui tentang pelaksanaan 

asuhan kebidanan komprehensif pada kehamilan, 

persalinan, nifas dan bayi baru lahir. 

 

 

 

 

 


