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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  PENDAHULUAN 

Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka 

Kematian Neonatal (AKN) merupakan salah satu indikator utama derajat 

kesehatan suatu negara, dan menilai tingkat kemampuan penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan suatu negara. Masalah yang sering kali dihadapi adalah 

tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka 

Kematian Neonatus (AKN), secara umum AKI, AKB dan AKN masih merupakan 

masalah besar yang dihadapi berbagai negara di dunia terutama di Negara 

berkembang (World Health Organization, 2018).  

Survey Demografi Dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 Angka 

Kematian Ibu (AKI) mencapai 305 per 100.000 kelahiran hidup dengan jumlah 

kasus sebesar 14.623 kasus. Penyebab terbanyak kematian ibu disebabkan oleh 

preeklamsia dan perdarahan. Angka kematian bayi (AKB) tercatat 24 per 1000 

kelahiran hidup dengan jumlah kasus sebesar 151.200 kasus. Penyebab terbanyak 

kematian bayi disebabkan oleh Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan asfiksia 

(Kemenkes RI, 2017)  

Berdasarkan Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015,Angka 

Kematian Ibu di Indonesia masih tinggi sebesar 305/100.000 kelahiran hidup dan 

AKB 22,23/1000 kelahiran hidup. Target Sustainable Development Goals (SDGs) 

menurunkan angka kematian ibu dan bayi Indonesia sebagaimana target yang 

ditetapkan yaitu AKI 70/100.000 KH dan AKB 12/1000 KH pada tahun 2030 

(Kemenkes,2017) 
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Berdasarkan laporan dari profil kab/kota tahun 2016 menyebutkan bahwa 

AKI di Sumatera Utara 2014 sebesar 328/100.000 Kelahiran Hidup (KH) dan 

angka kematian bayi (AKB) berdasarkan Survey Penduduk (SP) sebanyak 4/1.000 

Kelahiran Hidup (KH) (Kemenkes,2016) 

Berdasarkan data Ditjen Kesehatan Indonesia RI 2015 cakupan pelayanan 

kesehatan di Indonesia yaitu, cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil (K1) 

sebesar 95,75% ,cakupan kesehatan ibu hamil (K4) di Sumatera Utara sebesar 

84,74% , cakupan kesehatan ibu hamil (K4) di Puskesmas Medan Baru sebesar 

82,91%. Ibu hamil yang menjalani persalinan dengan ditolong oleh tenaga 

kesehatan dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 75,73%,cakupan 

kunjungan nifas (KF3) sebesar 78,63%, cakupan kunjungan neonatal (KN1) 

sebesar 78,74%, cakupan peserta KB aktif 71,63% (Kemenkes,2016) 

Keberhasilan program KB diukur dengan beberapa indicator, 

diantaranya proporsi peserta KB Baru menurut metode kontrasepsi, persentase 

KB Aktif terhadap jumlah pasangan usia subur (PUS) dan persentase baru 

metode kontrasepsi jangka panjang (MJKP). Sampai tahun 2016, berdasarkan 

data BKKBN Provinsi Sumatera Utara, jumlah peserta KB baru adalah 350.481 

jiwa atau 14,83% dari PUS yang ada, hal ini terjadi peningkatan dibandingkan 

tahun 2015 (289.721 jiwa atau 12,31%). Sementara tahun 2014 yaitu 

419.961atau 17,83% dari PUS (Kemenkes RI, 2017). 

Indikator lain hasil SDKI tahun 2017 adalah unmet need KB  masih 

tinggi, yaitu 10,5 persen. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi 

(unmet need) pada SDKI 2012 mengalami penurunan dari 11,4 menjadi  10,6 

persen pada SDKI 2017. Unmet need yang tinggi akan mengakibatkan 
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kemungkinan terjadinya kehamilan dan kelahiran yang akan meningkatkan TFR. 

Unmet need dapat meningkatkan kejadian unsafe abortion yang dapat berujung 

pada aborsi yang tidak aman dan kematian akibat infeksi (BKKBN, 2018). 

Lima penyebeb langsung kematian ibu terbesar adalah perdarahan sebesar 

30,3%, preeklamsia sebesar 27,1%, infeksi sebesar 7,3%, partus lama sebesar 

1,8%, abortus 1,6%, dan lain lain sebesar 40,8%. Penyebab lainnya yang 

menyebabkan kematian ibu bidan tidak melakukan kunjungan rumah dan tidak 

menjelaskan tanda-tanda bahaya dan beberapa bidan merujuk pasien terlambat 

dan tidak melakukan tindakan segera untuk kasus patologi (Kaparang, dkk, 2017). 

Kematian ibu juga disebabkan oleh penyebab tidak langsung yaitu 

kematian ibu oleh penyakit dan bukan karena kehamilan dan persalinannya, 

seperti penyakit tuberculosis, anemia, ,malaria, sifilis, HIV, AIDS dan lain lain. 

(Sarwono, 2016). 

Penggunaan KB juga dapat menurunkan Angka Kematian Ibu dengan KB 

yaitu dengan menghindari 4 T: terlalu muda melahirkan dibawah usia 20 tahun, 

terlalu tua melahirkan diatas 35 tahun, terlalu dekat jarak melahirkan kurang dari 

2 tahun dan terlalu banyak jumlah anak lebih dari 2 anak (Kemenkes,2016). 

Berdasarkan permasalahan diatas dan sesuai kurikulum prodi D-III 

Kebidanan yaitu melakukan asuhan continuity care. Sehingga kondisi kesehatan 

ibu dan bayi dapat dipantau selaama masa hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir 

dan menjadi akseptor KB sebagai Laporan Tugas Akhir (LTA). Asuhan continuity 

care pada klien Ny. E G2 P1 A0 akan dilakukan di lakukan diklinik nirmala.  

1.2 Indentitas Masalah  

Ruang Lingkup asuhan diberikan pada  Ny. E G2 P1 A0 mulai masa 
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kehamilan trimester III, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir fisiologi dan KB di 

klinik Besalin Nirmala Dengan menggunakan pendekatan manajemenkebidanan. 

1.3 Tujuan Penulisan  

1.3.1 Tujuan Umum 

Memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan 

KB di klinik Nirmala menggunakan pendekatan manajemen kebidanan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Melakukan asuhan kebidanan pada kehamilan pada Ny. E G2 P1 A0 di Klinik 

bersalin Nirmala 

2. Melaksanakan asuhan kebidanan pada persalinan pada Ny. E G2 P1 A0 di 

Klinik Bersalin Nirmala. 

3. Melaksanakan asuhan kebidanan pada masa nifas pada Ny. E G2 P1 A0 di 

Klinik Bersalin Nirmala 

4. Melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir pada Ny. E G2 P1 A0 di 

Klinik Bersalin Nirmala. 

5. Melaksanakan asuhan kebidanan Keluarga Berencana (KB) pada Ny. E G2 

P21A0 di Klinik Bersalin Nirmala. 

6. Melaksanakan pendokumentasian asuhan kebidanan yang telah dilakukan pada 

ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan KB dengan metodeSOAP. 

1.4 Ruang Lingkup 

  Studi kasus ini dilaksanakan selama 1 bulan, mulai pada Ny. E G2 P1 A0 

meliputi asuhan kebidanan pada masa kehamilan persalinan, nifas, bayi baru lahir 
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dan KB di klinik Nirmala  

1.5  Manfaat penulis  

1.5.1 Teoritis 

Sebagai bahan kajian terhadap materi Asuhan pelayanan kebidanan serta 

referensi bagi mahasiswa dalam memahami pelaksanaan asuhan kebidanan secara 

komperensif pada ibu hamil, bersalin, dan nifas.Dapat mengaplikasikasikan 

materi yang telah diberikan dalam proses perkuliahan serta mampu memberikan 

asuhan kebidanan secara berkesinambungan yang bermutu dan berkualitas.  


