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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
A. Latar Belakang  

Proses kehamilan, persalinan dan nifas merupakan suatu tahapan yang 

alamiah pada manusia. Proses tersebut harus tetap diwaspadai jika terjadi hal-hal 

yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan anak (Kemenkes RI, 2016b). Setiap 

kehamilan dapat menimbulkan risiko kematian ibu, pemantauan dan perawatan 

kesehatan yang memadai selama kehamilan sampai masa nifas sangat penting 

untuk kelangsungan hidup ibu dan bayinya.  Kehamilan berisiko tinggi biasanya 

terjadi karena faktor 4 terlalu yaitu terlalu muda untuk hamil, terlalu tua untuk 

hamil, terlalu sering hamil dan terlalu dekat atau rapat jarak kehamilannya (kurang 

dari 2 tahun). Jarak antara persalinan terakhir dengan kehamilan berikutnya 

sebaiknya antara dua sampai lima tahun, jarak yang terlalu dekat dapat 

menyebabkan berat badan bayi lahir rendah, nutrisi kurang, abortus, dan dapat 

meningkatkan kejadian anemia karena status gizi ibu belum pulih, infeksi, 

ketuban pecah dini dan pendarahan (Kemenkes RI, 2016). 

Laporan Dinas Kesehatan Provinsi Bali pada Tahun 2017 menunjukkan 

Angka Kematian Ibu di Provinsi Bali Tahun 2017 sebesar 68,6 per 100.000 KH 

dan Angka Kematian Bayi sebesar 4,8 per 1000 KH. Angka Kematian Ibu di Kota 

Denpasar Tahun 2017 sebesar 48 per 100.000 KH sudah lebih rendah dari tahun 

2016 yaitu 54 per 100.00 KH.  Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar pada 

tahun 2017 yaitu 0,6 per 1.000 KH, lebih rendah dari target Rencana Strategi 

(Renstra) Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2017 yaitu 12 per 1.000 KH.  

Selama tahun 2017 terdapat 4 faktor penyebab kematian bayi di Kota Denpasar 
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yaitu BBLR, Asfiksia, kelainan bawaan dan beberapa faktor lain (Dinas 

Kesehatan Kota Denpasar, 2017). Puskesmas II Denpasar Timur salah satu 

puskesmas yang mengedepankan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang optimal 

dengan cakupan  pelayanan K1 99,66 %, K4 99,05, KF1 100%, KF3 99,06%, 

KN1 108,65 % dan KN3 107,63%. Beberapa program penunjang pelayanan 

kesehatan ibu dan anak yang ada di Puskesmas II Denpasar Timur  yaitu 

pelayanan Antenatal Care (Data PWS Puskesmas II Denpasar Timur, 2017) 

Upaya Kementerian Kesehatan dalam menurunkan AKI dan AKB yakni 

menetapkan indikator persentase puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil, 

pelayanan kesehatan ibu hamil yang berkualitas, pertolongan persalinan oleh 

tenaga kesehatan terlatih, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi serta 

persentase puskesmas melaksanakan orientasi Program Perencanaan Persalinan 

dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Kelas ibu hamil ini merupakan sarana untuk 

belajar bersama tentang kesehatan bagi ibu hamil, dalam bentuk tatap muka dalam 

kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu-

ibu mengenai kehamilan, persalinan, nifas, KB pasca persalinan, pencegahan 

komplikasi, perawatan bayi baru lahir dan aktivitas fisik atau senam ibu hamil 

(Kemenkes RI, 2017).  

Berdasarkan uraian diatas penulis selaku mahasiswa kebidanan 

memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif sesuai wewenang bidan 

kepada Ibu “RA” dari kehamilan, persalinan, nifas dan neonatus. Pada kasus Ibu 

“RA” selama kehamilan Trimester III belum melengkapi P4K yaitu calon donor 

darah dan belum pernah mengikuti kelas ibu hamil serta jarak persalinan 

sebelumnya dengan kehamilan sekarang kurang dari 2 tahun , sehingga penulis 

tertarik untuk memberikan asuhan kepada Ibu “RA‟ sesuai kebutuhan.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, masalah yang dapat 

dirumuskan adalah “Bagaimanakah hasil penerapan asuhan yang diberikan pada 

ibu “RA” umur 22 tahun Multigravida yang diberikan asuhan secara 

komprehensif dan berkesinambungan dari kehamilan Trimester III sampai dengan 

42 hari masa nifas ?” 

 

C. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini dibagi menjadi dua yaitu : 

1. Tujuan umum 

Mengetahui hasil penerapan Asuhan Kebidanan pada ibu “RA” umur 22 

tahun multigravida beserta anaknya yang menerima asuhan secara komprehensif 

dan berkesinambungan dari kehamilan Trimester III sampai dengan 42 hari masa 

nifas. 

2. Tujuan khusus 

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penulisan ini yaitu: 

a. Menjelaskan hasil penerapan asuhan kebidanan pada ibu “RA” berserta 

janinnya selama masa kehamilan atau prenatal 

b. Menjelaskan hasil penerapan asuhan kebidanan pada ibu “RA”  beserta bayi 

baru lahir selama masa persalinan atau kelahiran 

c. Menjelaskan hasil penerapan asuhan kebidanan pada ibu “RA” selama 42 hari 

masa nifas atau pascanatal 

d. Menjelaskan hasil penerapan asuhan kebidanan pada bayi dari masa neonatus 

sampai bayi umur 42 hari 
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D. Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini dibagi menjadi manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat teoritis 

Hasil asuhan kebidanan yang telah diberikan pada ibu “RA” diharapkan 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, bacaan serta acuan untuk 

pengembangan penulis selanjutnya yang berkaitan dengan asuhan kebidanan pada 

ibu hamil , bersalin , nifas dan neonatus. 

2. Manfaat praktis 

a. Mahasiswa 

 Hasil asuhan kebidanan yang telah diberikan pada ibu “RA”  ini dapat 

meningkatkan pengalaman dan keterampilan penulis dalam memberikan asuhan 

kebidanan selama masa kehamilan, persalinan, nifas dan neonatus  

b. Bidan 

 Hasil  asuhan kebidanan yang telah diberikan pada ibu “RA” diharapkan 

dapat digunakan sebagai masukan bagi bidan memberikan asuhan kebidanan 

selama proses kehamilan, persalinan, nifas dan neonatus. 

c. Institusi Pendidikan 

Hasil  asuhan kebidanan yang telah diberikan kepada ibu “RA” diharapkan 

dapat menjadi masukan bagi institusi pendidikan dan sebagai bahan evaluasi 

kepada penulis 

d. Ibu dan Keluarga 

Hasil asuhan kebidanan yang telah diberikan kepada ibu “RA” diharapkan 

dapat bermanfaat dan sebagai pengalaman yang baik  pada ibu dan keluarga dalam 

menjalani proses kehamilan sampai 42 hari masa nifas 


