
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Kehamilan merupakanmasa yang dimulai dari konsepsi sampai lahirnya 

janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 

hari). Kehamilan ini dibagi atas 3 semester yaitu; kehamilan trimester 

pertama mulai 0-14 minggu, kehamilan trimester kedua mulai 14-28 

minggu, kehamilan trimester ketiga mulai 28-42 minggu (Yuli, 2017).  

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

menggambarkan kesajahteraan masyarakat disuatu negara. Menurut data 

World Health Organization (WHO). Angka kematian ibu di dunia pada 

tahun 2015 adalah 216 per 100.000 kelahiran hidup atau jumlah kematian 

ibu adalah 303.000 kematian jumlah dengan tertinggi berada di negara 

berkembang yaitu sebesar 302.000 kematian. Angka kematian ibu di negara 

berkembang 20 kali lebih tinggi dibandingkan angka kematian ibu di negara 

maju yaitu 239 per 100.000 kelahiran hidup sedangkan di negara maju 

hanya 12 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 (WHO, 2015). 

Angka Kematian Ibu melahirkan di akibatkan oleh aborsi atau 

pengguguran kandungan. Aborsi terbesar dilakukan oleh remaja perempuan 

di perkotaan. Faktor medis yang menjadi penyebab langsung kematian ibu 

adalah perdarahan 42%, keracunan kehamilan (eklamsia) 13%, keguguran 

(abortus) 11%, infeksi (10%), persalinan macet (partus lama) 9% dan 

penyebab lain 15%. (KemenKes RI, 2015).  

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indicator untuk 

mencerminkan derajat kesehatan ibu dan anak, serta cerminan dari status 

kesehatan suatu Negara. Hasil survey demografi dan kesehatan Indonesia 

(SDKI) tahun 2015, AKI yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup yang 

mengalami penurunan dari tahun 2012 yaitu, 359 per 100.000 kelahiran 

hidup. Sedangkan AKB sendiri menurut survey pendudukan antar sensus 

(SUPAS) pada tahun 2015 yaitu 22,23 per 100.000 kelahiran hidup, yang 

artinya sudah mencapai target MDG 2015 sebesar 23 per 1.000 kelahiran 



 
 

hidup. Sebanyak 20 provinsi masih memiliki masalah besar untuk kesehatan 

ibu dan anak sehingga di Indonesia diperkirakan tidak dapat memenuhi 

target MDG untuk penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka 

Kematian Bayi (AKB) jika tidak dilakukan intervensi. (KemenKes, 2016).  

Di Sumatera Utara tahun 2016 Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 268 

per 100.000 dan di Kabupaten Langkat sebesar 13 per 100.000, dimana 

kematian ibu disebabkan 30,3% akibat perdarahan, 27,1% pereklamsi dan 

7,3% infeksi (Dinkes Sumut, 2016). 

Upaya penurunan AKI merupakan salah satu target Kementrian 

Kesehatan. Beberapa program yang telah dilaksanakan antara lain Program 

Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dan Bantuan 

Opersional Kesehatan (BOK) ke puskesmas di kabupaten/kota; safe 

motherhood initiativew, program yangf memastikan semua perempuan yang 

mendapatkan perawatan yang dibutuhkan sehingga selamat dan sehat 

selama kehamilan dan persalinannya (tahun 1990); dan gerakan sayang ibu 

pada tahun 1996 (Mi’raj,2017). 

Selain itu, telah dilakukan penempatan bidan ditingkat desa secara 

besar-besaran yang bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan 

kesehatan ibu dan bayi baru lahir kepada masyarakat. Upaya lainnya yaitu 

strategi Making Pragnancy Safer. Selanjutnya pada tahun 2012 diluncurkan 

Program Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS) dalam 

rangka menurunkan AKI dan neonatal sebesar 25% (Rahmi, 2016). 

Selain upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan melalui 

berbagai program dan kegiatan untuk menurunkan AKI tersebut, pemerintah 

melalui Kementerian Sosial juga melaksanakan sebuah program yang 

mendukung upaya penurunan AKI, karena salah satu fokusnya adalah ibu 

hamil yang terdapat dalam rumah tangga miskin. Program tersebut adalah 

Program Keluarga Harapan (PKH), yang membuka akses keluarga miskin 

yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), termasuk ibu hamil 

untuk memanfaatkan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia 

disekitar mereka. Kewajiban KPM PKH dibidang kesehatan antara lain 

adalah pemeriksaan kandungan ibu hamil. 



 
 

Persalinan adalah proses dimana bayi, plasenta dan selaput ketuban 

keluar dari uterus ibu. Persalinan dianggap normal jika prosesnya terjadi 

pada usia kehamilan cukup bulan (setelah 37 minggu) tanpa disertai 

penyulit. Persalainan (inpartu) dimulai sejak uterus berkontraksi dan 

menyebabkan perubahan pada serviks (membuka dan menipis) dan berakhir 

dengan lahirnya plasenta secara lengkap (sursillah, 2015). 

WHO (Wordl Health Orgaization) telah merancang suatu kelanjutan 

dari MDG, yakni dengan SDG dengan target penurunan AKI hingga 70 

kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Sustainable 

Development Goals (SDG) pemerintah sendiri menargetkan dalam RPJMN 

2015-2019 penurunan AKI hingga 306 pada tahun 2019. (WHO, 2015) 

Salah satu target SDGs 2030 adalah menurunnya angka kematian ibu. Di 

kota semarang AKI masih menjadi perhatian penting dimana pada 2017 

kasus AKI  masih tinggi yaitu 23 kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

umur ibu meninggal rata-rata 30 tahun, dengan 70,1% tergolong dalam 

kelompok non-risti menurut umur. Ibu hamil meninggal rata-rata pada 

kehamilan usia 33 bulan (trimester ke-3). Sebagian besar kasus melakukan 

kunjungan antenatal care (80,6%). Karakteristik suami pada kasus sebagian 

besar berusia tua (50%), dengan tingkat pendidikan rendah (33,3%), dan 

memiliki peran yang kurang pada saat ibu mengalami kehamilan (42,9%) 

(Indonesia, 2015). 

PEMPROV Sumatera Utara menyatakan daerahnya telah berhasil 

menekan angka kematian ibu dan anak sepanjang 2019 dibandingkan tahun 

sebelumnya. Kepala dinas kesehatan sumut Alwi Mujahit Hasibuan 

mengatakan, capaian indikator kesehatan mulai membaik sepanjang 2019. 

Salah satunya dilihat dari penurunan angka kematian ibu dan anak. Dapat 

dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2019, AKI sebanyak 179 dari 

302.555 kelahiran hidup atau 59,16/100.000 kelahiran hidup. Angka ini 

menurun dibandingkan  AKI tahun 2018 yang mencapai 186 dari 305.935 

kelahiran hidup atau 60,79/100.000 kelahiran hidup. Angka itu juga jauh 

bisa ditekan dari target kinerja AKI tahun 2019 pada RJPMD Provinsi 

Sumut yang ditetapkan sebesar 80,1/100.000 kelahiran hidup. 



 
 

Upaya pemerintah dalam menurunkan Angka Kematian Ibu bersalin 

adalah menyutujui penjaminan kompetensi bidan, persetujuan fasilitas 

kesehatan, pertolongan persalinan sesuai standar, penjaminan seluruh RS 

Kab/kota mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial/emergensi 

Komperhensif (Ponek) sesuai standar, terlaksananya rujukan efektif pada 

pemakaian, bantuan dapat mendukung secara efektif program pelaksanaan, 

meningkatkan kemitraan dengan sektor swasta, dan meningkatkan 

pemahaman dan implementasi P4K di masyarakat.  

Masa nifas adalah masa sesudah persalinan dan kelahiran bayi, plasenta, 

serta selaput yang diperlukan untuk memulihkan kembali organ kandungan 

seperti sebelum hamil dengan waktu kurang lebih 6 minggu (Walyani & 

Purwoastuti, 2015). 

Menurut WHO (World Health Organization) kematian ibu adalah 

kematian seorang wanita terjadi saat hamil, bersalin, atau 42 hari setelah 

persalinan. Organisasi kesehatan tinngkat dunia memperkirakan 800 

perempuan meninggal setiap harinya akibat komplikasio kelamin dan proses 

kelahiran. Sekitar 99% dari seluruh kematian ibu terjadi di negara 

berkembang sekitar 80% kematian maternal merupakan akibat 

meningkatnya komplikasi selama kehamilan, persalinan dan setelah 

persalinan (WHO, 2015).  

Menurut WHO yang di publikasikan Angka Kematian Ibu (AKI) di 

dunia mencapai angka 289.000 jiwa. Dimana terbagi atas beberapa negara, 

antara lain Amerika Serikat mencapai 9.300 jiwa, Afrika Utara 179.000 jiwa 

dan Asia Tenggara 16.000 jiwa. Untuk AKI di negara-negara Asia Tenggara 

di antaranya Indonesia pada tahun 2014 mencapai 214/100.000 kelahiran 

hidup dan tahun 2015 mencapai 207/100.000 kelahiran hidup, Filipina 

170/100.000 kelahiran hidup, Vietnam 160/100.000 kelahiran hidup, 

Thailand 44/100.000 kelahiran hidup, Brunei 60/100.000 kelahiran hidup, 

dan Malaysia 39/100.000 kelahiran hidup. Memang jika dilihat dari nilai 

rata-rata AkI di Indonesia masih jauh lebih tinggi dari pada negara Asia 

Tenggara lainnya. (WHO,2015). 



 
 

Angka kematian ibu tertinggi menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 

tahun 2015 adalah Kabupaten Brebes 52 kasus, kota Semarang 35 kasus, 

Kabupaten Tegal 33 kasus. Angka kematian ibu di kota Semarang 

mengalami kenaikan setiap tahunnya, pada tahun 2015 yaitu 128,05 per 

100.000 kelahiran hidup. Kematian ibu tertinggi pada tahun  2015 adalah 

karena eklamsia (34%), kedua adalah karena perdarahan (28%), disebabkan 

karena penyakit (26%), dan lain-lain (12%) (Indonesia, 2015).  

Angka kematian ibu melahirkan di Sumatera Utara (Sumut) mencapai 

194 jiwa pada tahun 2017. Jumlah tersebut mengalami penurunan tahun 

2016 yakni 240 jiwa. Angka kematian bayi di tahun 2017 ada 1.062 orang, 

turun dari 1.080 di tahun 2016. Walaupun angka kematian ibu melahirkan 

dan angka kematian bayi menunjukan penurunan, namun bidang kesehatan 

memiliki indicator sustaninable development goals yakni mengurangi angka 

kematian ibu hingga di bawah 70/100.000 kelahiran hidup dan menurunkan 

angka kematian neonatal menjadi 12/100.000 kelahiran hidup pada tahun 

2030 (Dinkes Sumut, 2016). 

Upaya pemerintah dalam mengurangi AKI pada ibu nifas program 

Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga, kemenkes mendukung 

tercapainnya program Indonesia dalam Renstra Kemenkes 2015-2019 yang 

terdiri dari 12 indikator keluarga sehat(Profil Kesehatan Indonesia, 2015). 

Bayi baru lahir adalah bayi yang lahir dari kehamilan 37 minggu sampai 

dengan 42 minggu dan berat badan lahir 2500 gram sampai dengan 4000 

gram (Wahyuni, 2015). 

Sebanyak 7000 Bayi baru lahir di dunia meninggal setiap harinya. Tiga 

perempat kematian neonatal terjadi pada minggu pertama, dan 40% 

meninggal dalam 24 jam pertama. Kematian neonatal berkaitan erat dengan 

kualitas pelayanan persalinan, dan penanganan BBL yang kurang optimal 

segera setelah lahir dan beberapa hari pertama setelah lahir. Penyebab utama 

kematian (tahun 2016) adalah: prematur, komplikasi terkait persalinan 

(asfixia atau kesulitan bernafas saat lahir), infeksi dan cacat lahir (birth 

defect). (WHO, 2016). 



 
 

Berdasarkan data Riset Kesehatan dasar menunjukkan angka 

hiperbilirubin pada bayi baru lahir di indonesia sebesar 51,47%, di Sumatera 

Barat 47,3% dengan faktor penyebab antara lain Asfiksia 51%, BBLR 

42,9% Sectio Cesaria 18,9%, Prematur 33,3%, kelainan konginital 2,8%, 

sepsis 12%. (Riskerdas, 2015).  

Indonesia masih tergolong tinggi pada negara-negara di ASEAN 

(association South East Asian Nation) dan mulai menjadi salah satu Negara 

yang menjalankan program Millenium Development Goals (MDG’s), 

memiliki target menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi 20 per 

100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Berdasarkan data yang di peroleh 

dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2016, AKI 

mencapai 153 orang per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan AKB 

terbanyak (48%) terjadi pada bulan pertama atau masa neonatus, dan 

penyebab terbanyak (44%) kematian neonatus adalah prematuritas. 

Demikian juga dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, AKI yang 

didapatkan sebanyak 14 orang atau 111 per 100.000 kelahiran hidup dan 

AKB yang dilaporkan sebanyak 87 kematian Neonatal (7 per kelahiran), 16 

kematian Bayi (1 per kelahiran) terjadi pada tahun 2015 (Dinkes RI, 2016). 

Hasil survey demografi kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, AKB 2 

per 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan laporan dinas kesehatan provinsi 

Sumatera Utara tahun 2015 AKB sebesar 4,3 per 1000 kelahiran hidup, 

(Dinkes Prov.Sumut, 2016). 

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi AKB 

(1)Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Neonatal, yaitu dengan 

mengharuskan agar setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan 

Kunjungan Neonatal minimal 3 kali (KN1, KN2, dan KN3) sesuai standart. 

(2) Penanganan neonatal dengan kelainan atau komplikasi/kegawatdaruratan 

sesuai standar tenaga kesehatan yang mana pelayanannya anatara lain 

seperti Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM), Manajemen Asfiksia 

Bayi Baru Lahir, Manajemen Bayi Berat Lahir Rendah (Kemenkes, 2015).  

Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan 

usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, 



 
 

dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudka keluarga yang 

berkualitas (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 

Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga). 

Penggunaan kontrasepsi telah meningkat di banyak bagian dunia, 

terutama dibagian Asia dan Amerika Latin dan terendah di Sub-Sahara 

Afrika. Secara global, pengguna kontrasepsi modern telah meningkat tidak 

signifikan dari 54% menjadi 57,4% pada tahun 2015. Di Afrika dari 23,6% 

menjadi 27,6%, di Asia telah meningkat dari 60,9% menjadi 61,6%, 

sedangkan Amerika Latin dan Karibia naik sedikit dari 66,7% menjadi 

67,0%. (WHO, 2015). 

Program Keluarga Berencana (KB) yang digalakkan oleh pemerintah 

menjadi sangat penting sebagai pengendalikan peledakan penduduk. Data 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada 

tahun 2013 mendapatkan 8.500.247 PUS (Pasangan Usia Subur) yang 

merupakan peserta KB baru, dengan perincian pengguna kontrasepsi suntik 

4.128.115 peserta (48,46%) pil 2.261.480 peserta (26,60%), implan 784.215 

peserta (9,23%), kondom 517.638 peserta (6,09%), alat kontrasepsi dalam 

rahim 658.632 peserta (7,75%), WOW (metode operasi wanita) 128.793 

peserta (1,52%), MOP (metode operasi pria) 21.374 peserta (0,25%), dari 

data diatas dapat kita lihat metode kontrasepsi suntik adalah metode yang 

terbanyak yang digunakan (Kemenkes RI, 2015). 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP&KB) 

Sumut dalam hal ini mencatat bahwa dalam tantangan kependudukan 

diindonesia adalah menghadapi bonus demografi yang akan terjadi pada 

2020-2035, dimana penduduk usia produktif (15-46 tahun) sebesart 70%, 

sementara usia muda dan lansia belum banyak (30%). Kondisi tersebut akan 

berdampak positif bila dipersiapkan dan dikelola dengan baik guna 

mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun berdasarkan survei penduduk 

antar sensus (SUPAS) 2010-2015, sumut justru meningkat menjadi 1,36 

persen pada 2015. Menurunnya angka kelahiran total (total fertility 

rate/TFR) dari 7,2 menjadi 2,66 (2016). Namun disumut, relatif lebih tinggi 

dari pencapaian nasional yaitu 2,28, dan membuat provinsi ini menduduki 



 
 

posisi ke-4 serta belum mencapai target 2,36 pada 2016. Angka ini 

didapatkan dari perhitungan rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita 

pada usia subur (15-49 tahun) (kemenkes sumut, 2016). 

Medan merupakan akseptor KB terendah pada tahun 2015: sebanyak 

9,350 Akseptor (78,14%). Jumlah kelahiran dimedan pada tahun 2015:436 

kelahiran pertahun. Berdasarkan survey BPPKB Kota medan 2015 

dikecamatan medan, jumlah PUS yang menjadi akseptor KB aktif sampai 

dengan desember 2015: 9,350 akseptor, dengan proporsi akseptor KB MOP 

0,49%, dan Kondom 4,39% (profil BPPKB Kota Medan, 2015). 

Program pemerintah dalam pengurangan KBKebijakan pemerintah 

mengenai keluarga berencana tertuang pada UU no 52 tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 1 ayat (8) 

menjelaskan: “Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, 

jarak dan usai ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, 

perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan 

keluarga yang berkualitas”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Ruang lingkup asuhan kebidanan di berikan kepada Ibu Hamil, 

Bersalin, Nifas, Bayi Baru Lahir, dan penggunaan Kontrasepsi dengan 

pendekatan continue of care yang dilakukan di BPM. Nana Diana Medan. 

 

1.3 Tujuan  

1.3.1 Tujuan Umum 

1. Untuk memenuhi persyaratan pada laporan tugas akhir (LTA) 

Mahasiswa Diploma Kebidanan sesuai dengan Kurikulum yang telah 

ditetapkan. 

2. Memberikan asuhan kebidanan secara continuity of care pada Ibu 

Hamil, Bersalin, Nifas, Bayi Baru Lahir dan KB dengan menggunakan 

menejement kebidanan Tujuh Langka Varney. 

1.3.2 Tujuan Khusus  



 
 

1. Melaksanakan asuhan kebidananIbu Hamil pada Ny. E  di Klinik Nana 

Diana Medan.  

2. Melaksanakan asuhan kebidanan Ibu Bersalin pada Ny. E di Klinik 

Nana Diana Medan. 

3. Melaksanakan asuhan kebidanan Ibu Nifas pada Ny. E di Klinik Nana 

Diana Medan. 

4. Melaksanakan asuhan kebidanan Bayi Baru Lahir pada Ny. E di Klinik 

Nana Diana Medan. 

5. Melaksanakan asuhan kebidanan Keluarga Berencana pada Ny. E di 

Klinik Nana Diana Medan. 

6. Melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan yang telah dilakukan 

pada Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, Bayi Baru Lahir, KB, dengan 

menggunakan manajement tujuh langkah varney. 

 

1.4 Sasaran 

Subjek asuhan kebidanan di ajukan kepada Ny. E dengan di pantau 

secara berkesinambungan (continuity of care) mulai dari hamil, bersalin, 

nifas, neonatus dan KB. 

 

 

1.5 Manfaat 

1.5.1 Manfaat Teori 

Dapat menambah Ilmu pengetahuan, pengalaman dan wawasan, 

dalam penerapan asuhan kebidanan yang meliputi Ibu Hamil, Bersalin, 

Nifas, Bayi Baru Lahir, dan KB. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis bagi pasien sebagai sumber pengetahuan dan 

informasi dalam mewujudkan kesehatan reproduksi dan keluarga terutama 

pada ibu hamil sampai dengan KB. 

a. Bagi penulis 

Menerapkan secara langsung ilmu yang tepat selama bangku kuliah 

mengenai manajemen asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, 



 
 

neonatus, nifas, dan KB. Serta dapat memberikan manfaat bagi 

mahasiswa untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman. 

b. Institusi pendidikan 

Mengetahui perkembangan aplikasi secara nyata dilapangan dan sesuai 

teori yang ada, serta dapat di jadikan sebagai bahan bacaan dan 

referensi untuk lahan praktek. 

c. Pasien/klien  

Merupakan pengalaman yang berharga bagi peneliti dalam upaya 

memperluas wawasan, ilmu pengetahuan dan kemampuan dalam 

diagnosa setra menangani pasien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


