
 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

   Setiap perempuan pasti ingin memberikan keturunan untuk suaminya, 

karena mempunyai anakadalah impian sebuah keluarga, maka dari  itu 

setiap perempuan ingin kehamilan,persalinan,nifas yang normal. 

Perjuangan perempuan tidak hanya di nifas, seorang perempuan harus bisa 

mengurus bayi baru lahir dengan baik. Kemudian perempuan bisa 

menentukan kontrasepsi yang akan dipilih untuk mengatur jarak kehamilan. 

Kehamilan dimulai dari konsepsi sampai keluarnya janin. Lamanya 

hamil normal yaitu 40 minggu atau  9 bulan 7 hari yang di hitung dari hari 

pertama haid terakhir, kehamilan di bagi menjadi 3 triwulan, yaitu triwulan 

pertama mulai dari konsepsi 3 bulan, triwulan kedua dari bulan keempat 

sampai 6 bulan, triwulan ketiga dari bulan ke 7 sampai 9 bulan 

(Prawiroharjo, 2008,p. 89).  

Persalinan normal adalah sebuah proses pengeluaran janin yang sudah 

cukup bulan yaitu 37-40 minggu. Yang lahir spontan dengan presentasi 

belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam tanpa adanya komplikasi 

baik ibu maupun janin (syaifuddin, 2002. Hal: 100) 

Bayi baru lahir adalah sebuah hasil konsepsi  yang keluar dari rahim 

seorang ibu melalui jalan lahir normal , bayi baru lahir fisiologis yaitu bayi 

yang lahir dari kehamilan 37-42 minggu dan berat badan lahir 2500 gram 



 

 

sampai dengan 4000 gram, bayi baru lahir yaitu individu yang sedang 

tumbuh dan harus dapat melakukan penyesuaian terhadap lingkungan 

sekitarnya. 

Nifas adalah masa dimana  sesudah persalinan dan kelahiran bayi, 

plasenta dan selaput yang dibutuhkan untuk memulihkan kembali organ 

kandungan selama kurung waktu 6 minggu, selama itu organ kandungan 

akan kembali seperti sebelum hamil. setelah ditemui di lapangan masih 

banyak kehamilan,persalinan,nifas dan neonatal yang mengarah pada 

patologis, seperti hiperemisis gravidarum, perdarahan, pre eklamsia, letak 

sungsang letak lintang, partus lama, abortus, ketuban pecah dini, infeksi 

luka operasi, asfiksia, prematur dan masih banyak lagi.Masa Kontrasepsi 

suatu usaha untuk merencanakan jarak kehamilan dengan memakai alat 

kontrasepsi. 

Menurut WHO (world Health Organization) di ASEAN angka 

kematian ibu tergolong sangat tinggi di dunia pada tahun 2015. WHO sudah 

mengira bahwa total pada angka kematian ibu dan angka kematian bayi di 

ASEAN kira-kira sekitar 170.000 dan 1300.000 pertahun. Sebanyak 98% 

dari seluruh angka kematian ibu dan angka kematian bayi pada kawasan ini 

sudah terjadi di Indonesia, Bangladesh, Nepal, dan Myanmar.Indonesia 

yang sudah sebagai negara berkembang, masih saja memiliki angka 

kematian maternal yang cukup tinggi (WHO,2015). Menurut WHO 2015  

pada angka kematian bayi di negara ASEAN pada seperti di vietnam 18 per 

1000 kelahiran hidup, thailand 17 per 1000 kelahiran hidup, singapura 3 per 



 

 

1000 kelahiran hidup, Malaysia 5,5 per 1000 kelahiran hidu, sedangkan di 

indonesia 27 per 1000 kelahirn hidup. Dimana Angka kematian bayi di 

wilayah Indonesia masih tergolong tinggi dari negaara ASEAN lainnya, jika 

di bandingkan dengan target dari MDG’S (Millenium Development Goals 

tahun 2015 yaitu 23 per 1000 kelahiran hidup. 

   Berdasarkan dengan data yang diperoleh pada SDKI tahun 2017 

(Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia), Angka kematian Ibu di 

wilayah indonesia sebanyak 359 per 100.000 keelahiran hidup , Namun 

sedangkan pada Angka Kematian Bayi sebanyak 32 per 1000 kelahiran 

hidup. 

Data yang diperoleh dari provinsi Jawa Timur mencatat, bahwa pada 

tahun  2013 angka kematian ibu (AKI) di jawa timur mencapai 233 

kematian/tahun, pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 176 

kematian/tahun. Sedangkan pada tahun 2015 semakin menurun menjadi  

121 kematian/tahun. Pre eklampsia tetap menjadi penyabab kematian 

terbesar di sebuah provinsi. Maka dari itu, dengan melakukan kegiatan ini 

bisa menginformasikan dan mensosialisasikan berbagi hal mengenai pre 

eklampsia.  

AKI di kabupaten sumenep pada tahun 2017 sebanyak 8 orang, AKB 

sebanyak 33 orang dan pada tahun 2018 AKB meningkat dengan angka 

mencapai 12 orang dan AKI menurun dengan angka mencapai 32 orang. 



 

 

Sedangkan data yang di dapatkan di puskesmas saronggi Berdasarkan 

laporan PWS KIA di puskesmas saronggi pada tahun 2016, tidak ada 

kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) sebanyak 2 per 1000 

kelahiran hidup, di tahun 2017tidakada angka kematian ibu (AKI) angka 

kematian bayi (AKB) sebanyak 2 per 1000 kelahiran hidup dan di tahun 

2018 sebanyak 1 angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) 

sebanyak 3 per 1000, keberhasilan program ini di ukur melalui indikator 

cakupan Antenatal Care (ANC) K1 102,36% K4 97,45%, Deteksi Resiko 

Tinggi oleh masyarakat 10,61%  DRT Nakes 38,6%, komplikasi kebidanan 

di tangani 61,54%, persalinan Nakes 49,4%, Linnakes di fasilitasi kesehatan 

48,59%, ibu nifas 51,01%, neonatal komplikasi yang di tangani 113%, 

cakupan kunjungan bayi (paripurna) 105%, cakupan MTBS 68,4%, 

cakupan anak balita (paripurna) 50,9%, cakupan anak pra sekolah 

(paripurna) 30%, peserta KB baru 14,8%, peserta KB pasca persalinan 6,5% 

Dengan menganggap setiap ibu mempunyai resiko pada saat 

kehamilan, persalinan, dan nifas maka kami melakukan asuhan kebidanan 

secara berkesinambungan (continuity of care ) untuk mencegah terjadinya 

komplikasi seperti perdarahan,partus lama,letak sungsang,letak lintang 

partus lama dan lain sebagainya masih banyak lagi. 

Mengingat banyaknya resiko yang terjadi pada ibu hamil, bersalin 

dan nifas di lapangan, hal ini melatar belakangi kami untuk mlakukan studi 

kasus dan memilih judul “Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Ny.S 

GIIP10001 Di Desa Saronggi BPS HJ.Siti Hatijah S.ST  



 

 

 

1.2 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis membatasi asuhan yang 

diberikan pada Ny "A" GIP00000 secara continuity care selama periode 

kehamilan sampai dengan kontrasepsi.  

1.3 Tujuan 

 1.3.1 Tujuan Umum  

Memberikan asuhan Kebidanan kebidanan pada “Ny.A” GIP00000 

secara continuity care selaama periode persalinan, bersalin, nifas, neonatus, 

dan KB dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan. 

1.3.2 Tujuan khusus 

a.  Melakukan asuhan kebidanan pada masa kehamilan pada Ny.”A” 

b.  Melakukan asuhan kebidanan pada persalinan pada Ny.”A” 

c. Melakukan asuhan kebidanan nifas, pada Ny.”A” 

d. Melakukan asuhan kebidanan neonatus dan kontrasepsi Ny.”A” 

e.  Melakukan asuhan kebidanan pada masa Neonatus pada By.ny ”A” 

f.  Melakukan dokumentasi asuhan kebidanan kontrasepsi pada Ny.”A” 

 

 



 

 

 

1.4 Manfaat  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Menambah informasi bagi pengembangam ilmu pengetahuan 

khususnga asuhan kebidanan pada masa kehamilan, bersalin, nifas, 

neonatus dan kontrasepsi.Dapat menjadi bahan masukan bagi pihak 

pendidikan untuk menambah bacaan di perpustakaan yang dapat dijadikan 

acuan bagi mahasiswa kebidanan dalam melaksanakan asuhan kebidanan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 a.  Bagi ibu 

Hasil pengkajian ini dapat mengenali secara dini berbagai faktor 

risiko yang di temukan saat memberi asuhan dan ibu mampu  menghindari 

timbulnya masalah-masalah serius sehingga mencegah terjadinya 

komplikasi.  

b.  Bagi bidan 

Dapat menjadi bahan masukan bagi bidan dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan danpelaksanaan asuhan kebidanan secara komprehensif. 

c.  Bagi penulis 



 

 

Dapat menjadi baham masukan meningkatkan pengalaman dan 

keterampilan dalam melaksanakan asuhan kebidanan secara langsung pada 

masa kehamilan, bersalin, nifas dan kontrasepsi. 

 


