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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Asuhan kebidanan secara komprehensif merupakan asuhan 

yang diberikan kepada masa kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru 

lahir atau neonatus, serta pemilihan metode kontrasepsi atau KB 

secara komprehensif sehingga mampu untuk menekan AKI dan AKB. 

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan 

salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan masyarakat. 

Kesehatan Ibu dan anak perlu mendapatkan perhatian karena ibu 

mengalami kehamilan dan persalinan yang mempunyai risiko 

terjadinya kematian (Pratami, 2014). 

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) 

merupakan salah satu indikator penting untuk menilai kualitas 

pelayanan kesehatan di suatu wilayah. Data dari World Health 

Organization (WHO) pada tahun 2015 menunjukkan 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, 2015). 

Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah disahkan 

pada tahun 2015 memiliki 17 tujuan yangterdiri dari 169 target. Sesuai 
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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) di Indonesia pada tahun 2015 yaitu 

sebesar 305 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. 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, dan AKABA 32 per 1.000 kelahiran hidup(Profil 

Kesehatan Indonesia, 2017). 

Angka kematian ibu di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 

2015 menunjukkan penurunan dari tahun 2013 dari 240 kasus menjadi 

131 kasus namun belum memenuhi target MDG’s tahun 2015 yaitu 

sebanyak 105/100.000 kelahiran hidup.Target tersebut tidak tercapai 

meskipun angkanya cenderung menurun tapi jarak atau selisih dengan 

target masih terpaut cukup jauh. Pada tahun 2016 sampai dengan 

2017 ditemukan 149 kasus kematian (Profil Kesehatan Sulawesi 

Tenggara, 2017). 
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Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2017 adalah 3 yang berarti 

dalam setiap 1000 kelahiran hidup di Sulawesi Tenggara ada rata-rata 

3 kematian bayi. Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 kelahiran 

hidup selama periode 2013-2017 cenderung mengalami penurunan, 

namun dalam 3 tahun terakhir AKABA relatif tetap berkisar pada 5 

balita per 1000 kelahiran hidup, ini berarti untuk setiap 1000 kelahiran 

hidup terdapat 5 kematian balita (DinkesSultra, 2018). 

Berdasarkan laporan rutin Dinas Kesehatan Kota Kendari, 

jumlah kelahiran dilaporkan selama Tahun 2017 adalah sebanyak 

8.214 kelahiran. Jumlah kelahiran  hidup sebanyak 8200  sedangkan 

jumlah lahir mati sebanyak  4 bayi. Bayi lahir mati merupakan bayi 

yang dilahirkan dalam keadaan mati baik masih dalam kandungan 

maupun sesaat setelah proses kelahiran. Berdasarkan data Dinas 

Kesehatan Kota kendari, jumlah kematian bayi dilaporkan selama 

Tahun 2017 adalah sebanyak 4 bayi yang tersebar dibeberapa 

Kecamatan. Hal ini dapat dilihat bahwa Angka Kematian Bayi pada 

tahun 2017 mengalami penurunan kasus dibandingkan tahun 

sebelumnya. Tahun 2016 angka kematian bayi sebesar 5 per 1.000 

kelahiran hidup sedangkan pada tahun 2017 angka kematian bayi 

menurun menjadi 4 per 1.000 kelahiran hidup (Dinas Kesehatan Kota 

kendari, 2017). 

Pada Permenkes RI No. 39/2016 tentang pedoman 

penyelengaran program Kematian ibu disebabkan oleh penyebab tidak 
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langsung yaitu kematian Ibu oleh penyakit dan bukan karena 

kehamilan dan persalinannya, seperti penyakit tuberculosis, anemia, 

malaria, sifilis, HIV, AIDS dan lain-lain dan 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%) (Prawirohardjo,2014). 

Salah satu upaya yang dilakukan dengan memberikan asuhan 

kebidanan yang bersifat komprehensif (berkesinambungan) dimulai 

sejak kehamilan, persalinan, nifas termasuk pengawasan pada bayi 

baru lahir. Asuhan antenatal yang kurang optimal dapat menimbulkan 

dampak atau komplikasi pada Kehamilan, persalinan, nifas dan bayi 

baru lahir. Pelayanan dari tenaga kesehatan sangat penting untuk 

memantau kondisi ibu dan janin (Marmi, 2012). 

Pemeriksaan, pengawasan dan pelayanan secara komprehensif 

yaitu suatu hal yang mutlak diperlukan dimulai masa kehamilan untuk 

mencegah adanya komplikasi obstetrik bila mungkin dan memastikan 

bahwa komplikasi terdeteksi sedini mungkin sehingga dapat ditangani 

segera. Pelayanan antenatal merupakan bagian terpenting dalam 

perawatan kesehatan ibu hamil yang bertujuan untuk memantau dan 

memastikan kondisi ibu hamil dan janin keduanya dalam keadaan baik 

sehingga dapat direncanakan pertolongan persalinan yang tepat 

(Cunningham dan Garry, 2012). 
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Pelayanan kesehatan ibu hamil diberikan oleh tenaga kesehatan 

yang berkompeten (bidan, dokter, perawat) untuk menurunkan 

kematian ibu dan bayi. Kunjungan antenatal memungkinkan tenaga 

kesehatan untuk memantau kondisi kesehatan ibu dan janin sehingga 

dapat memberikan rujukan dan pengobatan yang tepat bagi 

perempuan yang mengalami masalah kesehatan selama kehamilan. 

Apabila antenatal care dimanfaatkan secara baik maka kesehatan ibu 

dapat terpantau secara berkesinambungan dari masa kehamilan 

sampai dengan persalinan. Kualitas pelayanan antenatal care 

berkaitan erat dengan percepatan penurunan AKI sehingga akses 

terhadap pelayanan antenatal care yang bermutu dan berkualitas 

harus dilakukan melalui pemberian pelayanan yang sesuai dengan 

standar pelayanan antenatal care (Badan Pusat Statistik, 2013). 

Ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan kehamilan maka 

tidak akan diketahui kondisi kehamilan ibu sehingga risiko terjadi 

komplikasi obstetrik yang dapat membahayakan kehidupan ibu dan 

janin, sehingga dapat menyebabkan mordibitas dan mortalitas yang 

tinggi (Saifuddin, 2015). 

Pelayanan antenatal diberikan minimal empat kali selama masa 

kehamilan, satu kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 

minggu), satu kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu) 

dan dua kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24 minggu sampai 

persalinan) (Wiknjosastro, 2014). 
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Upaya kesehatan ibu bersalin dilaksanakan dengan mendorong 

agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu 

dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dokter umum, dan bidan 

serta upayakan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. 

Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan yang 

dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan. Pencapaian 

upaya kesehatan ibu bersalin diukur melalui indikator persentase 

persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan 

kesehatan. Semua penolong persalinan dipastikan mempunyai 

pengetahuan, keterampilan dan alat untuk memberikan pertolongan 

yang aman dan bersih. Pelaksanaan asuhan masa nifas, perawatan 

bayi baru lahir dan pemeliharaan laktasi yang berkualitas 

(Winkjosastro, 2014). 

Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang 

berkompeten dan berhubungan langsung dengan wanita sebagai 

sasaran program dalam upaya penurunan angka kematian ibu. 

Penempatan bidan tersebar diseluruh wilayah bertujuan agar akses 

pelayanan kesehatan mudah dijangkau oleh wanita terutama 

pelayanan kesehatan ibu meliputi pelayanan kehamilan, persalinan, 

dan pasca persalinan (nifas) yang komperehensif dan berkualitas. 

Kehamilan, persalinan dan nifas adalah suatu kondisi yang 

normal, namun memerlukan pengawasan supaya tidak berubah 

menjadi yang abnormal atau kematian. Kematian ibu bisa terjadi akibat  
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keterlambatan dan diperlukan asuhan kebidanan secara komprehensif 

sebagai salah satu cara untuk menurunkan AKI. Dengan demikian 

Penulis tertarik melakukan asuhan kebidanan pada Ny.M secara 

komprehensif mulai dari masa kehamilan, persalinan, nifas dan bayi 

baru lahir serta melakukan pendokumentasian kebidanan di wilayah 

kerja Puskesmas Jati Raya pada bulan Januari  s.d Maret 2020. 

 
B. RUANG LINGKUP ASUHAN 

Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Ny “k” pada masa 

kehamilan trimester III, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir. 

 
C. TUJUAN PENULISAN 

1. Tujuan umum 

    Melakukan asuhan kebidanan komprehensif pada Ny.“k” pada 

masa hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir di wilayah kerja 

Puskesmas benu-benua dengan menggunakan pendekatan 

manajemen kebidanan 7 langkah Varney dan pendokumentasiaSO

AP. 

2. Tujuan khusus 

a. Melakukan pengumpulan data subjektif pada Ny. “K” di wilayah 

kerja Puskesmas benu-benua 

b. Melakukan pengumpulan data objektif pada Ny. “k” di wilayah 

kerja Puskesmas benu-benua 
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c. Menentukan diagnosis pada Ny. “k” dan bayi Ny. “k” di wilayah 

kerja Puskesmas benu-benua 

d. Melakukan penatalaksanaan asuhan kebidanan pada Ny ”k” di 

wilayah kerja Puskesmas benu-benua 

e. Menemukan kesenjangan teori dan praktik dalam asuhan 

kebidanan pada Ny ”k” di wilayah kerja Puskesmas benu-

benua. 

 
D. MANFAAT PENULISAN 

1. Manfaat teoritis 

Dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan dan 

keterampilan sesuai dengan standar pelayanan dalam memberikan 

pemberian asuhan kebidanan secara komprehensif. 

2. Manfaat Praktik 

a. Bagi Profesi Bidan 

 Laporan ini dapat menjadi masukan bagi profesi bidan dalam 

upaya memberikan pelayanan kesehatan yang optimal 

kepada ibu dan meningkatkan khazanah ilmu pengetahuan 

dalam kebidanan. 

b. Bagi Lahan Praktik (puskesmas benu-benua) 

 Dijadikan sebagai bahan acuan untuk dapat mempertahanka

n mutu pelayanan terutama dalam memberikan asuhan 

kebidanan secara komprehensif dan dapat memberikan 



9 

 

 

 

bimbingan kepada mahasiswa tentang cara memberikan 

asuhan yang berkualitas. 

c. Bagi Klien 

 Klien mendapatkan asuhan kebidanan mulai dari kehamilan 

sampai dengan bayi baru lahir dan merencanakan 

persalinannya di pelayanan kesehatan. 

d. Bagi Institusi 

 Menjadi masukan dalam memberikan bekal ilmu 

pengetahuan bagi mahasiswa untuk meningkatkan wawasan 

dalam melakukan asuhan kebidanan secara komprehensif 

pada ibu hamil sampai dengan bayi baru lahir. 

 


