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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehamilan, persalinan, dan masa nifas adalah suatu keadaan

yang alami yang merupakan kodrat dari seorang perempuan. Pada

masa tersebut terjadi banyak perubahan yang dapat mempengaruhi

derajat kesehatan khususnya bagi seorang perempuan. Penilaian

derajat kesehatan dapat menggunakan beberapa indikator yang

mencerminkan kondisi mortalitas (kematian) dan morbiditas

(kesakitan). Masalah kematian dan kesakitan merupakan masalah

yang besar. Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi

(AKB) merupakan indikator penting yang menggambarkan tingkat

kesejahteraan masyarakat dan pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu

dan bayi baru lahir yang berkualitas. Aki di indonesia belum

menunjukan penurunan yang cukup berarti dan masih tinggi di

bandingkan dengan negara asia lainnya (Kementrian kesehatan RI,

2016.)

Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) tahun

2015 Angka Kematian Ibu (AKI) diseluruh dunia diperkirakan

216/100.000 kelahiran hidup dan angka kematian neonatal turun 47%

antara tahun 1990- 2015, yaitu dari 36/1000 kelahiran hidup  menjadi

19/1000 kelahiran hidup pada tahun 2015 (World Health Organization
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2015 Jumlah kematian ibu menurut data World Healt Organization

(WHO) tahun 2015 sebesar 303.000 kematian. Jumlah kematian

tertinggi berada di negara berkembang sebesar 302.000 kematian dan

di ASEAN sebanyak 301.000 kematian (WHO,2015). Angka kematian

ibu (AKI) di indonesia tahun 2015 berdasarkan data survey penduduk

antar sensus sebesar 305.000/100 kelahiran hidup. Jumlah kematian

ibu di sulawesi tenggara pada tahun 2017 sebanyak 75 kasus (Dinkes

Sultra, 2018). Masa nifas juga memerlukan perhatian yang cukup dari

tenaga kesehatan untuk mencegah komplikasi yang mungkin terjadi.

Peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas adalah

memberikan perawatan dan support sesuai kebutuhan ibu secara

partnership dengan ibu.

Penyebab kematian ibu di Sulawesi Tenggara umumnya

disebabkan oleh Hipertensi Dalam Kehamilan (HDK), pendarahan,

gangguan sistem peredaran darah, infeksi, gangguan metabolisme

dan penyebab lain seperti asma, plasenta previa, post sc, sesak nafas

(Dinkes Sultra, 2018). Dampak negatif bila ibu hamil tidak

memeriksakan kehamilannya selain menimbulakan kematian yaitu

dapat menyebaban kematian bayi, Dari 7,7 juta kematian bayi setiap

tahun lebih dari separuh terjadi pada waktu perinatal atau usia di

bawah 1 bulan. Lebih jauh, untuk setiap bayi lahir meninggal, terjadi

pula 1 lahir mati. Penyebab kematian adalah asfiksia, trauma

kelahiran, infeksi, prematuritas, kelainan bawaan, dan sebab – sebab
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lain. Jika tidak meninggal keadaan ini akan meninggalkan bayi yang

cacat. (Sarwono Prawirohardjo, 2016).

Angka kematian bayi (AKB) di indonesia sebesar 15 per 1000

kelahiran hidup (BKKBN, 2017). Berdasarkan Survei demografi dan

kesehatan indonesia tahun 2017, setiap hari lebih dari 400 bayi (0-11)

per 1.000 kelahiran hidup, Sebagian besar kematian bayi dan balita

adalah masalah neonatal yang terjadi meliputi asfiksia (kesulitan

bernafas saat lahir), Bayi berat lahir rendah (BBLR), dan infeksi. Dan

di sulawesi tenggara sebanyak 153 kasus dengan penyebab kematian

terbesar adalah asfiksia (Dinkes sultra, 2017). 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 terhadap kelangsungan dan

kualitas hidup ibu dan anak (Kemenkes, 2014).

Pelayanan kesehatan yang di berikan pada ibu hamil melalui

pemberian pelayanan antenatal minimum 4 kali selama masa

kehamilan. Minimal 1 kali pada trimester ke dua (usia kehamilan 12-28

minggu-lahir). Pelayanan tersebut di berikan untuk menjamin

perlindungan terhadap ibu hamil dan janin berupa deteksi dini faktor

risiko, pencegahan dan penaganan dini komplit kehamilan. Salah satu

komponen pelayanan keseshatan ibu hamil yaitu pemberian zat besi

sebanyak 90 tablet (fe) (Kemenkes RI, 2017). Pelayanan kesehatan
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yang di berikan pada ibu bersalin yaitu pertolongan persalinan oleh

tenaga kesehatan terlatih. Pelayanan kesehatan ibu nifas adalah

pelayanan kesehatan pada ibu nifas sesuai standar, yang di lakukan

sekurang-kurangnya tiga kali sesuai pasca persalinan, dan pada hari

ke empat sampai dengan hari ke-28 pasca persalinan, dan pada hari

ke-29 sampai dengan hari ke-42 pasca persalinan (Kemenke RI,

2017.)

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk

menyusun laporan “Asuhan Kebidanan Komprehensif Pada Ny. L di

Praktek mandiri yuni asna

B. Ruang Lingkup

Asuhan diberikan pada ibu hamil trimester ke III, ibu bersalin, bayi

baru lahir dan nifas pada Ny. “l” GIIIPIIA0.

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, persalinan dan nifas

dengan aman dan selamat serta bayi yang dilahirkan sehat

2. Tujuan khusus

a. Untuk Memberikan Asuhan Kebidanan Selama Kehamilan.

b. Untuk Memberikan Asuhan Kebidanan Selama Persalinan
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c. Untuk Memberikan Asuhan Kebidanan Selama Masa Nifas

d. Untuk Memberikan Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir

e. Melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan pada Ny. L di

Bidan Praktek Mandiri Yuni Asna

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Hasil laporan diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk

pengembangan Asuhan Pelayanan Kebidanan bagi mahasiswa

dalam memahami pelaksanaan asuhan kebidanan pada ibu hamil.

Selain itu dapat mengaplikasikan materi yang telah diberikan dalam

proses perkuliahan serta mampu memberikan asuhan kebidanan

secara berkesinambungan yang bermutu dan berkualitas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi institusi

Sebagai masukan untuk pengembangan materi yang telah

diberikan baik dalam proses perkuliahan maupun praktik

lapangan agar mampu menerapkan secara langsung dan

berkesinambungan pada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi

baru lahir

b. Bagi puskesmas

Sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan

kesehatan ibu dan anak (KIA).
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c. Bagi penulis

Menambah wawasan, meningkatkan pemahaman, dan

menambah pengalaman nyata tentang asuhan kebidanan

secara contnuity of care pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas

dan bayi baru lahir


