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ABSTRAK 

Menurut data World Health Organization (WHO), angka kematian ibu 
di dunia pada tahun 2015 adalah 303.000 wanita di seluruh dunia hampir 
semua penyebab kematian (99%) terjadi pada negara-negara berpenghasilan 
menengah (LMIC), dengan hampir dua pertiga (64%) terjadi di wilayah 
Afrika. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2016 
sebanyak 2,6 juta. Banyi baru lahir ini meninggal disebabkan karena 
prematuritas, asfiksia lahir, kelahiran trauma, dan sepsis neonatal 
menyumbang hampir tiga semperempat dari semua kematian neonatal. 
Diantaranya anak-anak berusia 1-59 bulan, infeksi saluran pernafasan akut, 
diare dan malaria adalah penyebab utama kematian pada tahun 2016 
(WHO, 2018).  

Metode yang digunakan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini 
yaitu metode deskriptif yaitu suatu dasar untuk menyajikan gambaran 
mengenai kejadian dan ditunjukan dalam menggambarkan berbagai situasi, 
digunakan untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang informasi 
tersebut, ditunjukan mengenai fakta-fakta serta sifat-sifat dan hubungannya 
antar fenomena yang diselidiki. Pengumpulan data yang digunakan dengan 
cara wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan kebidanan, 
studi kepustakaan dan studi dokumentasi. 

Asuhan yang didapatkan bahwa pada pemeriksaan kehamilan ibu dan 
janin dalam keadaan sehat, pada persalinan didapatkan bahwa ibu 
melahirkan secara spontan dengan keadaan ibu dan bayi sehat, pada masa 
nifas berjalan dengan baik serta pada pemeriksaan bayi baru lahir dan 
neonatus tidak terdapat kelainan. 

Kesimpulan asuhan kebidanan komprehensif telah diberikan secara 
menyeluruh pada Ny. “N”, tidak ditemukan masalah yang patologis serta 
klien kooperatif dan mengikuti saran yang diberikan untuk pasien dapat 
menjaga kesehatannya, diharapkan institusi pendidikan mempertahankan 
kualitas dalam proses pengajaran ke lahan praktik, mahasiswi diharapkan 
bisa mendapatkan pengetahuan baru dalam mengaplikasikan ilmu yang 
dimiliki. 
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