
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) merupakan  

tolak ukur dalam kesehatan suatu bangsa, hal tersebut menunjukan bahwa negara 

tersebut kurang mampu dalam memberikan pelayanan obsterik serta neonatal 

yang baik. Kematian ibu dan kematian bayi masih merupakan masalah besar yang 

dihadapi berbagai negara di dunia terutama negara berkembang. Indikator AKI 

dan AKB telah lama mengundang perhatian pemerintah di dunia, bahkan sudah 

banyak kebijakan ditetapkan untuk mencapai target yang ditentukan guna 

mengurangi AKI dan AKB (WHO, 2015). 

Hasil survei penduduk antara sensus (SUPAS) tahun 2015 AKI di 

Indonesia 305 per 100.000 KH dan AKB 22.23 per 1000 KH, hal tersebut 

menunjukan bahwa AKI dan AKB mengalami penurunan sehingga sustainable 

Development Goals (SDGs) menargetkan untuk AKI di bawah 70 per 100.000 KH 

dan AKB di bawah 25 per 1000 KH pada tahun 2030 (Kemenkes RI, 2015). Dinas 

Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2016 AKI 78,7 per 100.000 Kelahiran Hidup 

(KH), sedangkan AKB 6,01 per 1.000 KH (Dinkes Provinsi Bali, 2017).  

Laporan Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2016 AKI 48 per 

100.000 KH dan AKB 1 per 1.000 KH (Dinkes Kota Denpasar, 2017). Penyebab 

AKI di Indonesia adalah perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi dan 

lainnya, sedangkan penyebab AKB asfiksia, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), 

kelahiran prematur, dan cacat bawaan. Upaya pencegahan AKI dan AKB yang 

telah dilaksanakanyaitu meningkatkan pelayanan ante natal care (ANC) terpadu, 
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melakukan tindakan berencana untuk mengatasi kesehatan ibu dan bayi, program 

perencanan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) pada ibu hamil, 

memantapkan pelayanan obstetri neonatal esensial dasar (PONED) dan Pelayanan 

Obstetri Neonatal Esesial (PONEK). Upaya lain yang dilakukan yaitu melakukan 

monitoring, evaluasi dan supervise berjenjang pelaksanan audit maternal perinatal 

(AMP) pada setiap laporan kematian dan mengupayakan regionalisasi sistem 

rujukan (Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2015). 

Berdasarkan data Puskesmas I Denpasar Barat Tahun 2017 tidak terdapat 

kematian pada ibu dan terdapat 2 kematian bayi yang disebabkan oleh kejang dan 

penyakit autoimun. Pada data K1 100%, K4 98%, KF1 100%, KF3 98%, KN1 

100%, dan KN3 98% (Puskesmas I Denpasar Barat). Upaya yang dilakukan untuk 

mencegah peningkatan AKI dan AKB yang telah dilakukan di Puskesmas I  

Denpasar Barat yaitu  menerapkan program kesehatan ibu dan anak (KIA) 

diantaranya pemeriksaan ANC terpadu dengan melakukan 10 T (standar 

pelayanan antenatal care) dan program  persalinan dan pencegahan komplikasi 

(P4K) yaitu untuk mengatahui dan mencegah komplikasi sejak dini sehigga 

kesejahteran ibu dan janin terjamin, melakukan imunisasi dasar lengkap kepada 

bayi, melakukan program keluarga berencana untuk mencegah kehamilan 

(Puskesmas I Denpasar Barat, 2017). 

Mengacu pada upaya pencegahan yang telah dilakukan Puskesmas I 

Denpasar Barat perlu adanya pendampingan tenaga kesehatan yaitu salah satunya 

bidan. Seorang Bidan memberikan asuhan komprehensif sesuai dengan standar 

asuhan kebidanan dan standar pelayanan kebidanan. Kewenangan bidan tercantum 

dalam Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan 
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praktik bidan. Seorang bidan diberikan kewenangan mandiri terhadap pelayanan 

kesehatan ibu dan anak dalam kondisi fisiologis, pelayanan kesehatan 

reproduksi,persalinan dan keluarga berencana, memberikan asuhan kebidanan 

kepada ibu dan bayi sehingga ibu dan bayi mendapatkan penanganan yang tepat. 

Ibu “AM” umur 26 tahun multigravida beralamat di Jalan Buana Raya 

wilayah kerja Puskesmas I Denpasar Barat, penulis tertarik untuk melakukan 

asuhan kebidanan secara komprehensif dikarenakan ibu” AM” belum menentukan 

alat kontrasepi yang akan digunakan setelah persalainan, belum melengkapai P4K 

yaitu calon pendonor dan ibu tidak memiliki jaminan kesehatan (BPJS), ibu lupa 

HPHT berdasarkan hasil USG yang dilakukan oleh dokter didapatkan taksiran 

persalinan pada tanggal 10-05-2018. Saat ini kehamilan ibu dalam keadaan 

fisiologis dilihat dari pemeriksaan Antenatal Care sebelumnya. 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

yaitu “Apakah ibu “AM” umur 26 tahun multigravida yang diberikan asuhan 

kebidanan sesuai standar kebidanan secara komprehensif dan berkesinambungan 

dari kehamilan 37 minggu sampai dengan masa nifas dapat berlangsung secara 

fisiologis ?  
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C. Tujuan Penulisan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan tugas akhir ini terbagi 

menjadi dua yaitu: 

1. Tujuan Umum 

Tujuan Umum yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui hasil 

penerapan asuhan kebidanan pada ibu “AM” umur 26 tahun multigravida pada 

kehamilan 37 minggu sampai 42 hari. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menjelaskan penerapan asuhan kebidanan pada ibu “ AM” beserta janinnya 

selama masa kehamilan 37 minggu sampai menjelang persalinan 

b. Menjelaskan penerapan asuhan kebidanan pada ibu “AM”beserta bayi baru 

lahir selama masa persalinan 

c. Menjelaskan penerapan asuhan kebidanan pada ibu “AM” beserta bayi selama 

masa nifas. 

D. Manfaat  

Penulisan laporan tugas akhir ini diharapakan dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang terkait dari segi praktis maupun teoritis  

1. Manfaat teoritis 

Penulisan laporan tugas akhir asuhan kebidanan komprehensif dan asuhan 

kebidanan ini diharapkan mampu memberikan asuhan kebidanan kehamilan 37 

minggu  sampai 42 hari masa nifas fisiologis. 

 

 

 



5 
 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi institusi kesehatan  

Penulisan laporan tugas akhir ini akan menambah wawasan dalam asuhan 

kebidanan kehamilan, persalinan, nifas secara komprehensif. 

b. Bagi petugas kesehatan 

Penulisan laporan tugas akhir ini diharapkan memberikan informasi 

mengenai perkembangan ilmu dalam bidang kebidanan serta memberikan asuhan 

kebidanan sejak ibu umur kehamilan 37 minggu hingga 42 hari masa nifas sesuai 

dengan standar asuhan kebidanan. 

c. Bagi penulis 

Penulisan laporan tugas akhir diharapkan akan menambah wawasan dan 

meningkatkan kemampuan bidan dalam memberikan asuhan kebidanan 

kehamilan,persalinan, nifas secara komprehensif. 

d. Bagi ibu “AM” dan keluarga  

Penulisan laporan tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

pemberian asuhan pada ibu hamil sejak umur kehamilan 37 minggu sampai 42 

hari masa nifas.  

 


