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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kehamilan, persalinan dan nifas merupakan proses yang alami dan 

fisiologis bagi setiap wanita, namun jika tidak dipantau dari masa kehamilan 

dalam perjalanannya 20% dapat menjadi patologi yang mengancam ibu dan 

bayi yang dikandungnya, sehingga diperlukan asuhan kebidanan sesuai 

dangan standar. Hal yang dapat dilakukan untuk membuat suatu proses yang 

alamiah ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak berkembang menjadi 

suatu keadaan yang patologi maka diperlukan upaya sejak dini untuk 

memantau kesehatan ibu secara berkesinambungan dan berkualitas dengan 

melakukan pemeriksaan secara teratur kepetugas kesehatan sesuai dengan 

standar pemeriksaan kehamilan (Kemenkes, 2016).  

Kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu bagian dari upaya 

peningkatan derajat kesehatan dalam Sustainable Development Goal (SDGs) 

indonesia tahun 2030. Indikator akan tercapainya target tersebut jika angka 

kematian ibu (AKI), Angka Kematian Neonatal (AKN) dan angka kematian 

bayi (AKB) menurun serta aseptor Keluarga Berencana (KB) meningkat. 

Keadaan ibu yang fisiologi saat hamil diharapkan berkelanjutan sampai masa 

nifas berakhir. Kondisi tersebut akan tercapai apabila pelayanan kesehatan 

bagi ibu memadai dan berkualitas (Kemenkes RI,2018). 

Tujuan pembangunan Millenium Development Goals dalam penurunan 

AKI masih sangat lambat, maka dicanangkan Sustainable Development 

Goals yang diharapkan dapat menurunkan AKI kurang dari 70 per 100.000 
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KH dan AKB hingga 23 per 1000 KH sampai dengan 2030 (Kemenkes, 

Buku Ajar Kesehatan Ibu dan Anak, 2015). Di Indonesia angka kematian ibu 

(AKI) mengalami penurunan dari 390 per 100.000 menjadi 305 per 100.000 

per kelahiran (Kemenkes, Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2018, 2019).  

AKIdiSumateraUtaraadalahsebesar85/100.000kelahiranhidup.Angka 

tersebut diperkirakan belum menggambarkan AKI yangsebenarnyapada 

populasi,terutamabiladibandingkandarihasilSensusPenduduk2010,dimana 

AKI di Sumatera Utara sebesar 328/100.000 KH. Hasil Survey AKIdanAKB 

yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utarabekerjasama 

denganFKM-USUtahun2010menyebutkanbahwaAKIdiSumateraUtarapada 

tahun 2010 adalah sebesar 268 per 100.000 kelahiran hidup 

(KemenkesRI,2017). 

Upaya-upaya dalam rangka menurunkan AKI dan AKB perlu 

dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tepat, untuk mendukung program 

kesehatan ibu dan anak. Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu 

dan anak di atur dalam Permenkes RI Nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan 

penyelenggaraan praktik Bidan. Dalam peraturan tersebut dituliskan bahwa 

Bidan memiliki kewenangan memberikan asuhan kebidanan pada kasus yang 

fisiologis dan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan yang dilanjutkan 

rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. 

Continuity of care-the life cycle adalah pelayanan yang di berikan pada 

siklus kehidupan yang di mulai dari prakonsepsi, kehamilan, persalinan, 

nifas, bayi, balita, anak prasekolah, anak sekolah, remaja, dewasa hingga 

lansia continuity of care ini di laksanakan maka akan memberi dampak yang 
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siknifikan terhadap kelangsungan dan kualitas hidup ibu dan anak 

(Kemenkes RI,2018). 

Berdasarkan hal tersebut untuk mendukung pelayanan kesehatan yang 

berkelanjutan, penulis tertarik melakukan asuhan kebidanan berkelanjutan 

(continuity of care) pada Ny. F G2P1A0 dimulai dari masa kehamilan 

trimester III, persalinan, nifas, neonatus sampai menjadi aseptor KB sebagai 

laporan tugas akhir. 

 

1.2.Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah dalam laporan kasus ini adalah “Bagaimanakah hasil penerapan 

asuhan kebidanan yang diberikansecara komprehensif dan 

berkesinambungan kepada Ny. R umur 27 tahun G2P1A0sejak kehamilan 

trimester III sampai masa KB yang fisiologis secara berkelanjutan 

(continuity of care)?”  

 

1.3. Tujuan  

Adapun tujuan yang ingin penulis capai yaitu :  

1. Tujuan Umum  

Mampu menerapkan asuhan kebidanan yang komprehensif pada 

ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan KB sesuai dengan standar 

asuhan dengan menggunakan manejemen kebidanan. 

2. TujuanKhusus 

a. Melakukan pengkajian pada ibu hamil, bersalin, nifas, neonatus, dan 

KB. 
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b. Menyusun asuhan kebidanan secara kontiniu pada ibu hamil, 

bersalin, nifas, neonatus, dan KB. 

c. Merencanakan asuhan kebidanan secara berkelanjutan pada ibu 

hamil, bersalin, nifas, neonatus, danKB. 

d. Melaksanakan asuhan kebidanan secara berkelanjutan pada ibu 

hamil, bersalin, nifas, neonatus danKB. 

e. Melakukan evaluasi asuhan kebidanan yang telah di lakukan pada ibu 

hamil, bersalin, nifas, neonatus dan KB. 

f. Mendokumentasian asuhanan kebidanan yang telah di lakukan pada 

ibu hamil, bersalin, nifas, neonatus, danKB. 

 

1.4. Manfaat 

1.4.1. Manfaat Teoritis  

Mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat di lahan praktek, 

menambah wawasan, pengalaman dan pengembangan diri dalam 

memberi asuhan kebidanan secara continuity of care kepada ibu 

hamil, bersalin, nifas, neonatus, dan KB. 

1.4.2. ManfaatPraktis 

a. Bagi LahanPraktik 

 Dapat dijadikan sebagai acuan untuk selalu meningkatkan 

mutu pelayanan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, 

persalinan, nifas, bayi baru lahir dan KB. 

b. BagiKlien 

 Diharapkan asuhan yang diberikan pada klien mulai dari 

kehamilan, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan KB, dapat 

dijadikan sebagai media dalam meningkatkan kesehatan diri ibu 

dan bayinya. 


