
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ibu dan anak merupakan anggota keluarga yang harus menjadi 

prioritas dalam upaya penyelenggaraan kesehatan, karena ibu anak 

merupakan kelompok rentan terhadap masalah kesehatan maternal 

dan neonatal, keberahasilan upaya kesehatan ibu diantaranya dapat di 

lihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI) Indikator ini tidak hanya 

mampu menilai program kesehatan ibu, terlebih lagi mampu menilai 

derajat kesehatan masyarakat, karena sensitifitasnya terhadap 

perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun 

kualitas (Kemenkes, 2015).    

Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah disahkan 

pada tahun 2015 memiliki 17 tujuan yangterdiri dari 169 target. Sesuai 

dengan tujuan yang ke-3 yaitu menjamin kehidupan yang  sehat dan 

mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia, pemerintah 

mengeluarkan program sistem kesehatan nasional untuk,menurunkan 

AKI dan AKB. Selaras dengan SDGs, Departemen kesehatan (Depkes) 

menargetkan penurunan AKI di Indonesia pada tahun 2030 adalah 70 

per 100.000 kelahiran hidup yang sebelumnya Millennium Development 

Goals (MDGs) menargetkan AKI 102/100.000 kelahiran hidup (Dirjen 

Bina Gizi KIA, 2015). 



Angka Kematian Ibu (AKI) dan AKB merupakan salah satu 

indikator penting untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan di suatu 

wilayah. Jumlah AKI dan AKB Indonesia sampai saat ini masih cukup 

tinggi. Jumlah AKI berdasarkan Survei Penduduk antar Sensus 

(SUPAS) tahun 2015 sebesar 305 per 100,000 kelahiran hidup, 

sedangkan AKN menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia 

(SDKI) tahun 2017 sebesar 15 per 1000 kelahiran hidup dan AKB 25 

per 1000 kelahiran hidup.  

Data AKI di Sulawesi Tenggara pada tahun 2017 tercatat 

sebesar 149 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Dan AKB di 

Sulawesi Tenggara pada tahun 2017 tercatat sebesar 3 kematian bayi 

per 1.000 kelahiran hidup. AKI  (Dinkes Sultra, 2018). 

Sistem Registrasi Sampel dari Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan menunjukkan data penyebab kematian ibu 

adalah gangguan hipertensi (33,07%), perdarahan obstetri (27,03%), 

komplikasi non obstetri (15,7%), komplikasi obstetri lainnya (12,04%), 

infeksi pada kehamilan (6,06%) dan lain-lain (4,81%) (Balitbangkes, 

2016). Penyebab kematian bayi baru lahir adalahkomplikasi 

intrapartum (28%), gangguan kardiovaskular dan respiratory (21%), 

BBLR dan prematur (19%), kongenital dan malformasi (15%), infeksi 

(7%), kondisi neonatal lainnya (6%), gangguan pertumbuhan (1%), 

dan trauma saat lahir (0,2%).  



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 (Kemenkes RI, 

2015). Namun pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office 

melaporkan munculnya kasus pneumonia yang tidak diketahui 

etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina dan kemudian pada 

tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak 

diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (novel 

coronavirus, 2019-nCoV).  

Penambahan jumlah kasus 2019-nCoV berlangsung cukup 

cepat dan sudah terjadi penyebaran keluar wilayah Wuhan dan 

negara lain. Sampai dengan 26 Januari 2020, secara global 1.320 

kasus terkonfirmasi di 10 negara dg 41 kematian (CFR 3,1%). 

Diantara kasus tersebut, sudah ada beberapa tenaga kesehatan yang 

dilaporkan terinfeksi. Sampai tanggal 12 Maret 2020 WHO 

menetapkan virus 2019-nCoV atau Covid-19 sebagai pandemi dimana 

kasus yang terkonfirmasi pada tanggal 22 Maret 2020 mencapai 

224.525 kasus di 159 negara termasuk Indonesia.  

 



Tercatat pada tanggal 1 April 2020 kasus terkonfirmasi di 

Indonesia mencapai 1.677 kasus dengan kematian berjumlah 157 

orang dan 103 orang dinyatakan sembuh. Ini menyebabkan Indonesia 

menerapkan system lockdown dan social distancing sehingga ibu 

hamil dapat menunda pemeriksaaan kehamilan ketenaga kesehatan 

apabila tidak ada tanda-tanda bahaya kehamilan dan jika ingin 

memeriksakan kehamilannya di fasilitas pelayanan kesehatan harus 

melakukan pencegahan penularan Covid-19 sesuai standar.  

Saat ini  WHO masih melakukan penelitian untuk memahami 

dampak infeksi Covid-19 pada ibu hamil. Data yang tersedia masih 

terbatas, namun saat ini masih belum ada bukti yang menyatakan 

bahwa ibu hamil lebih berisiko terkena penyakit parah dibandingkan 

populasi umum. Namun, karena adanya perubahan pada tubuh dan 

sistem imunitas ibu hamil, mereka dapat mengalami dampak yang 

cukup parah karena beberapa penyakit infeksi saluran pernapasan. 

Sehingga penting bagi ibu hamil untuk melakukan langkah 

pencegahan demi melindungi diri dari Covid-19, dan melaporkan 

gejala yang mungkin timbul ke penyedia layanan kesehatan. 

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulawesi 

Tenggara oleh juru bicara dr. Laode Rabiul Awal, menyampaikan 

terdapat update penambahan kasus positif dan kasus pasien sembuh 

Covid-19 pada tanggal April 5 Mei 2020 dengan positif bertambah 5 

dan sembuh bertambah 4, sehingga update kasus terjadi 



penambahan 5 kasus baru, sehingga total kasus konfirmasi positif 

Covid-19  di Sulawesi Tenggara menjadi 69 orang. Dan dari data yang 

ada belum ditemukan adanya ibu hamil yang terinfeksi Covid-19. 

Saat ini belum diketahui apakah seorang ibu hamil yang 

terjangkit Covid-19 dapat menularkan virus tersebut ke janin atau bayi 

selama kehamilan atau persalinan. Sampai saat ini, virus ini belum 

ditemukan di dalam sampel cairan amniotik/ ketuban atau ASI. Maka 

tenaga kesehatan khususnya bidan harus menerapkan prinsip-prinsip 

pencegahan Covid-19 pada ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir di 

masyarakat dan jaga jarak minimal 2 meter jika tidak diperlukan 

tindakan. 

Asuhan kebidanan komprehensif merupakan asuhan 

kebidanan yang diberikan secara menyeluruh dari mulai hamil, 

bersalin, nifas, bayi baru lahir, neonatus sampai pelayanan 

kontrasepsi untuk mengetahui hal apa saja yang terjadi pada 

wanita semenjak hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, neonatus, dan 

pelayanan  kontrasepsi  serta  melatih  dalam  melakukan  pengkajian, 

menegakan diagnosa secara tepat, antisipasi masalah yang mungkin 

terjadi, menentukan tindakan segera, melakukan perencanaan dan 

tindakan sesuai dengan kebutuhan ibu, dan mampu melakukan 

evaluasi terhadap tindakan yang telah dilakukan (Varney, 2007). 



Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan asuhan kebidanan komprehensif pada Ny. A di Puskesmas 

Kandai Kota Kendari.  

B. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup asuhan yang diberikan pada Ny. “A” GIIpIA0 umur 

28 tahun yaitu asuhan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir 

secara komprehensif di Puskesmas Kandai Kota Kendari. 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan umum 

Mampu melakukan asuhan kebidanan komprehensif pada ibu 

hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir pada Ny. A di wilayah kerja 

Puskesmas Kandai sehingga ibu bisa melewati kehamilan, persalinan, 

nifas dan bayi baru lahir dengan aman dan selamat serta bayi yang 

dilahirkan sehat . 

2. Tujuan khusus 

a. Melakukan pengumpulan data subjetif 

b. Melakukan pengumpulan data objektif 

c. Menetapkan diagnosa 

d. Melakukan penatalaksanaan asuhan kebidanan 

e. Menemukan kesenjangan teori dan praktik 

 

 

 



D. Manfaat Penulisan  

1. Manfaat Teoritis 

a. Dengan adanya asuhan kebidanan pada ibu hamil sehingga 

dilakukannya asuhan kehamilan secara  teratur untuk kesehatan ibu 

dan tumbuh kembang bayi dapat termonitor dengan baik dengan 

pemantauan terhadap komplikasi-komplikasi yang mungkin dapat 

terjadi pada ibu dan janin.  

b. Dengan adanya asuhan kebidanan pada ibu bersalin akan 

terlaksananya asuhan persalinan normal tanpa ada komplikasi 

ataupun penyulit yang mungkin terjadi.  

c. Dengan adanya asuhan pada bayi baru lahir dengan baik dan benar 

akan mencegah terjadinya komplikasi-komplikasi yang mungkin 

terjadi.  

d. Dengan adanya asuhan kebidanan pada ibu nifas sehingga masa 

nifas dapat berlangsung normal tanpa terjadi infeksi ataupun 

komplikasi yang mungkin dapat terjadi.  

e. Dengan adanya asuhan pada neonatus dengan baik dan benar 

akan mencegah terjadinya komplikasi-komplikasi yang mungkin 

terjadi.  

f. Dengan adanya asuhan pelayanan kontrasepsi diharapkan laju 

pertumbuhan penduduk dapat ditekan sehingga tercipta masyarakat 

yang berkualitas. 

  



2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Klien 

Klien dapat mengetahui dan mendapatkan asuhan kebidanan 

komprehensif  mulai dari masa kehamilan, persalinan, masa nifas, dan 

bayi baru lahir sesuai standar pelayanan kebidanan, serta pelayanan 

yang dilakukan saat pandemi Covid-19. 

b. Bagi Penulis 

Menambah ilmu dan meningkatkan keterampilan dalam memberikan 

asuhan kebidanan pada ibu hamil,bersalin, nifas, dan bayi baru lahir. 

c. Bagi Institusi 

Sebagai referensi bagi mahasiswa khususnya jurusan kebidanan 

dalam meningkatkan asuhan kebidanan pada ibu hamil, ibu bersalin, 

ibu nifas, dan bayi baru lahir, serta cara melakukan pelayanan selama 

pandemi Covid-19. 

d. Bagi Lahan 

Meningkatkan pelayanan mutu, khususnya pada asuhan kebidanan 

ibu hamil;, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir. 

 

  

 


