
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah salah satu indikator yang dapat

menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Menurut

data World Health Organization (WHO), angka kematian ibu di dunia pada

tahun 2015 adalah 216/100.000 kelahiran hidup atau di perkirakan jumlah

kematian ibu adalah 303.000 kematian dengan jumlah tertinggi berada di

negara berkembang yaitu sebesar 302.000 kematian. Angka kematian ibu

di negara berkembang 20 kali lebih tinggi di bandingkan angka kematian

ibu di negara maju yaitu 239/100.000 kelahiran hidup sedangkan di

negara maju hanya 12/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 (WHO,

2015).

Masalah Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) masih menjadi masalah

kesehatan di Indonesia. Hal ini di karenakan masih tingginya AKI dan AKB

yang ada di Indonesia. AKI dan AKB di  Indonesia merupakan yang

tertinggi di ASEAN dengan jumlah AKI mencapai 126/100.000 kelahiran

hidup. Kondisi ini masih sangat jauh dari target Sustainable Development

Goal (SDGs) yang menetapkan  AKI 70/100.000 kelahiran hidup pada

tahun 2030 (Kemenkes,2015). Sustainable Development Goals (SDGs)

mencanangkan upaya pembangunan berkelanjutan yang menjadi acuan

dalam kerangka pembangunan dan perundingan Negara-negara di dunia.
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Salah satu tujuan dari SDGs adalah mengurangi jumlah AKI hingga

70 per 100.00 kelahiran hidup, jumlah AKB hingga 12 per 1.000 kematian

hidup (neonatal) dan angka kematian balita 25 per 1.000 kelahiran hidup.

Angka kematian ibu dan bayi diprovinsi Sulawesi Tenggara masih

tergolong tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. AKI di

Sulawesi Tenggara pada  tahun 2015 mencapai 131/100.000  kelahiran

hidup. Sedangkan AKI untuk kota Kendari yaitu 114/100.000 kelahiran

hidup (Dinkes Sultra, 2015).

Pada tahun 2015, berdasarkan data SUPAS 2015 baik AKI maupun

AKB menunjukan penurunan yaitu AKI 305/100.000 kelahiran hidup, AKB

23/1.000 kelahiran hidup dan berdasarkan data Kementerian Kesehatan

menunjukan AKI dan AKB mengalami penurunan sejak 2015 sampai

dengan pertengahan tahun 2017. AKB pada tahun 2015 mencapai 33.327

kasus dan pada 2016 mencapai 32.007 kasus hingga pertengahan 2017

mencapai 10.294 kasus. AKI pada tahun 2015 mencapai 4.999 kasus,

pada tahun 2016 mencapai 4.912 kasushinggapertengahan 2017

mencapai 1.712 kasus. (Kementerian Kesehatan RI,2017).

Indonesia terdiri dari 34 provinsi dimana di setiap masing-masing

provinsi masih mempunyai AKI dan AKB dalam jumlah besar. Salah satu

provinsi yang mempunyai AKI dan AKB yang masih tinggi adalah Sulawesi

tenggara. Pada tahun 2016 jumlah kematian ibu di Sulawesi tenggara

menurut Dinas Kesehatan Sulawesi tenggara meningkat dari pada tahun

2015. Jumlah kematian ibu pada tahun 2016 sebanyak 74 kasus.
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Sementara untuk jumlah Angka Kematian Bayi tahun 2016 di Sulawesi

Tenggara Sebanyak 155 kasus atau menurun jika dibandingkan tahun

2015 yang mencapai 158 kasus. (Dinkes Sultra, 2016)

Penyebab masalah tingginya AKI dan AKB di Indonesia ada dua

yaitu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Beberapa

penyebab langsung kematian ibu di Indonesia, seperti halnya di negara

lain adalah perdarahan, infeksi, dan eklampsia. Sedangkan penyebab

tidak langsung AKI yaitu faktor Pendidikan, social, ekonomi, dan budaya.

Demikian juga dengan ibu yang termasuk dalam empat terlalu yakni : 1)

Terlalu muda, 2) Terlalu tua, 3) Terlalu banyak, serta 4) Terlalu dekat jarak

kehamilannya. Serta beberapa penyebab tidak langsung lainnya yaitu

terbagi dalam 3T: 1) Terlambat mengambil keputusan, 2)Terlambat

menuju tempat rujukan, 3) Terlambat memberi pertolongan, hal ini juga

beresiko tinggi terhadap kematian. Sementara untuk penyebab kematian

bayi di dominasi oleh Infeksi Paru-paru (pneumonia), Diare, Keadaan gizi

buruk, Kelainan sistem endokrin dan Kelainan bawaan (Prawirohardjo,

2009).

Upaya yang di lakukan untuk menekan AKI dan AKB di Indonesia

maupun di Sulawesi Tenggara yaitu dengan memberikan pelayanan

kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan (Continuity Of Care)

mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, neonatus dan pemilihan alat

kontrasepsi. Pelayanan kesehatan yang di berikan pada ibu hamil melalui

pemberian pelayanan antenatal minimum 4 kali selama masa kehamilan.
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Pelayanan tersebut di berikan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu

hamil dan janin berupa deteksi dini factor resiko, pencegahan dan

penanganan dini komplikasi kehamilan. Salah satu komponen pelayanan

kesehatan ibu hamil yaitu dengan pemberian zat besi 90 tablet (Fe),

(Kemenkes RI, 2015:106). Pelayanan kesehatan yang di berikan pada ibu

bersalin yaitu pertolongan persalinan oleh  tenaga kesehatan terlatih

(dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dokter umum, dan bidan).

Pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan pada

ibu nifas sesuai standar yang dilakukan sekurang-kurangnya tiga kali

sesuai jadwal yang di anjurkan yaitu pada 6 jam – 3 hari postpartum, hari

ke 4 – 28 hari postpartum, dan hari ke 29 – 42 hari postpartum (Kemenkes

RI, 2015:114). Pelayanan kesehatan neonatus dengan melakukan

kunjungan neonatus (KN) lengkap yaitu KN 1 pada usia 0 – 48 jam, KN 2

pada usia 3 – 7 hari dan KN 3 pada usia 8 – 28 hari. Pelayanan pertama

yang di berikan pada kunjungan neonatus adalah pemeriksaan sesuai

Standart Manajemen Terbaru Bayi Muda (MTBM) dan konseling

perawatan bayi baru lahir termasuk ASI eksklusif dan perawatan tali pusat.

Pelayanan kesehatan pada ibu nifas dan neonatus juga mencakup

pemberian komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kesehatan ibu nifas

dan bayi baru lahir, termasuk Keluarga Berencana pascasalin (Kemenkes

RI, 2013:72-90).

Continuity Of Care adalah suatu proses di mana tenaga kesehatan
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yang kooperatif terlibat dalam manajemen pelayanan kesehatan secara

berkesinambungan menuju pelayanan yang berkualitas. Secara

tradisional perawatan yang berkesinambungan idealnya membutuhkan

hubungan secara terus-menerus dengan tenaga professional

(Estiningtyas,dkk, 2013:32). Asuhan kebidanan secara komprehensif

bertujuan untuk mengetahui hal apa saja yang terjadi pada wanita

semenjak hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan pelayanan kontrasepsi

serta melatih dalam melakukan pengkajian, menegakkan diagnose secara

tepat, antisipasi masalah yang mungkin dapat terjadi, menentukan

tindakan segera, melakukan perencanaan dan tindakan sesuai kebutuhan

ibu, dan mampu melakukan evaluasi terhadap tindakan (Varney, 2008).

Berdasarkan uraian masalah diatas untuk mengurangi angka

kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) maka penulis ingin

melakukan asuhan kebidanan secara Continuity Of Care dan

komprehensif dengan menggunakan prosedur manajemen kebidanan dan

di dokumentasikan dengan metode SOAP.

B. Ruang Lingkup Asuhan

1. Sasaran

Asuhan Kebidanan di ajukan kepada ibu hamil Trimester III, ibu

bersalin, Neonatus, Nifas sampai dengan Keluarga Berencana

secara Continuity of Care.
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2. Tempat

Asuhan Kebidanan di lakukan di Puskesmas Benu-benua, Kota

Kendari.

3. Waktu

Waktu yang diperlukan dalam memberikan asuhan kebidanan

komprehensif pada Ny.”K” dimulai dari tanggal 29 Januari 2020

sampai dengan 16 April 2020.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif pada NY.”K”

G2P1A0 .Di Puskesmas Benu-benua, Kota Kendari tahun 2020

dengan menerapkan prinsip Manajemen Asuhan Varney dan

pendokumentasian SOAP.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk memberikan Asuhan Kebidanan pada masa kehamilan

Ny “K” G2P1A0 gravida 29 minggu 5 hari dan 35 minggu di

Puskesmas Benu-benua Tahun 2020.

b.  Untuk memberikan Asuhan kebidanan Komprehensif pada masa

persalinan Ny. “K” Partus aterm 40 minggu 1 hari kala II

di Puskesmas Benu-benua tahun 2020

c. Untuk memberikan Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir pada bayi

Ny. “K” di Puskesmas Benu-benua Tahun 2020.
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d. Untuk memberikan Asuhan kebidanan masa Nifas pada Ny. “K” di

Puskesmas Benu-benua tahun 2020.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Untuk perkembangan ilmu dan penerapan pelayanan kebidanan

secara Continuity of Care pada ibu hamil, bersalin, Neonatus, Nifas

dan Keluarga Berencana

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penyusun

Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman serta

untuk mengaplikasikan Asuhan Kebidanan secara Komprehensif

(Continuity of care)

b. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai bahan kajian terhadap materi Asuhan Pelayanan

Kebidanan serta referensi dalam meningkatkan pengetahuan

mahasiswa mengenai Asuhan Kebidanan Komprehensif.

c. Bagi lahan praktik

Dapat meningkatkan mutu pelayanan tenaga kesehatan

terutama bidan untuk selalu melakukan  Asuhan  Kebidanan

Secara Komprehensif.
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d. Bagi masyarakat

Untuk memberikan informasi tentang kehamilan, persalinan,

nifas, neonatus,dan keluarga berencana serta untuk mendapatkan

pelayanan kebidanan secara komprehensif guna meningkatkan

derajat kesehatan dan mengurangi komplikasi pada ibu hamil, ibu

bersalin dan ibu nifas sehingga dapat mengurangi jumlah AKI.

.


