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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

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

indikator penting untuk menilai tingkat kesejahteraan suatu Negara dan status 

kesehatan masyarakat.  Menurut data World Health Organization (WHO), Angka 

Kematian Ibu (AKI) di Dunia pada tahun 2019 adalah 830 per 100.000 kelahiran 

hidup (Sataloff, Johns, and Kost n.d. 2021). jumlah tertinggi di Negara 

berkembang 20 kali lebih tinggi yaitu 239/100.000 kelahiran hidup, dibandingkan 

angka kematian ibu di Negara maju yaitu 12/100.000 kelahiran hidup. Menurut 

Ketua Komite Ilmiah International Conference on Indonesia family planning and 

Reproductive Healt (ICIFPRH), Meiwita Budhiharsana hingga tahun 2019 Aki di 

Indonesia masih tetap tinggi, yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup (Sali 

Susiana,2019). Jumlah Angka kematian ibu (AKI) di Provinsi Sumatera Utara 

Tahun 2019 sebesar 71,96 per 100.000 kelahiran hidup, Jumlah kematian ibu yang 

dilaporkan adalah 202 orang dengan distribusi kematian ibu hamil 53 orang, 

kematian ibu bersalin 87 Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun (2019) 

92 orang dan kematian ibu masa nifas 62 orang (Profil Sumut 2019). 

Penyebab utama kematian ibu di Dunia yaitu perdarahan (30,3%), hipertensi 

dalam kehamilan (27,1%), infeksi (3,7%) dan lain-lain (40,8%). Kematian ibu di 

Indonesia masih didominasi oleh tiga penyebab utama kematian ibu yaitu 

perdarahan, hipertensi dalam kehamilan (HDK), dan infeksi (Kemenkes, 2016). 

Adapun faktor tidak langsung penyebab kematian ibu karena masih banyaknya 

kasus 3 Terlambat (3T) yaitu: terlambat mengambil keputusan, terlambat sampai 

ketempat rujukan serta terlambat memberi pertolongan persalinan di tempat 

rujukan dan 4 Terlalu (4T) yaitu : terlalu dekat jarak kehamilan kurang dari 2 

tahun, terlalu banyak melahirkan dan jumlah anak lebih dari tiga, terlalu muda 

usia < 19 tahun, terlalu tua usia > 35 tahun (Maryunani, 2017).  
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Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) Menurut World Health 

Organization (WHO, 2017) Angka Kematian Bayi (AKB) di Dunia Pada tahun 

2017 sebanyak 29 per 1000 kelahiran hidup. Hasil Survey Demografi dan 

Kesehatan Indonesia (SDKI, 2017) Menunjukkan bahwa Angka Kematian Bayi 

(AKB) menurun. Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia sebanyak 24 per 

1000 kelahiran hidup Pada tahun 2017 dan Jumlah Angka Kematian Bayi (AKB) 

di Sumatera Utara pada tahun 2016 sebanyak 4 per 1.000 kelahiran hidup. 

Rendahnya angka ini dimungkinkan karena kasus-kasus kematian yang terjadi 

disarana kesehatan, sedangkan ksus-kasus kematian yang terjadi disarana 

pelayanan kesehatan, sedangkan kasus kematian yang terjadi dimasyarakat belum 

seluruhnya dilaporkan (Dinkes Sumut,2016). 

Penyebab angka kematian Bayi di dunia yaitu pneunmonia, penyakit ini 

menyumbang 16% dari seluruh kematian anak di bawah 5 tahun, yang 

menyebabkan kematian pada 920.136 balita atau lebih dari 2.500 per hari, atau 

diperkirakan 2 anak balita meninggal setiap menit pada tahun 2015. Kejadian 

pneumonia pada balita (0,34%), pneumonia pada kelompok bayi sebesar (0,56%), 

pneumonia kelompok anak umur 1-4 tahun sebesar (0,23%), Diare (1,97%). 

Sementara penyebab kematian Neonatal tertinggi SDKI (Standar Diagnosis 

Keperawatan Nasional) pada tahun 2017 disebabkan oleh komplikasi kejadian 

inparum 283% akibat gangguan pernafasan, dan Kardiovaskuler 21,3% Bayi 

Baru Lahir Rendah (BBLR) dan Prematur 19%, kelahiran congenital 14,8 %, 

akibat tetanus neonatorum 1,2 %, infeksi 7,3 % (Profil Kesehatan RI, 2017). 

Sebagai upaya penurunan AKI dan AKB target millennium Development 

Goals (MDGs)2015, yakni menurunkan angka kematian ibu (AKI) menjadi 102 

per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi (AKB) menjadi 23 per 

100.000 kelahiran hidup yang harus dicapai. Dalam pelaksanaan P4K, bidan 

diharapkan berperan sebagai fasilitator dan dapat membangun komunikasi 

persuasif dan setara diwilayah kerjanya agar dapat terwujud kerja sama dengan 

ibu, keluarga dan masyarakat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan 

kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesehatan ibu dan bayi baru 

lahir . Salah satu upaya yaitu melalui penempatan bidan desa, pemberdayaan 

keluarga dan masyarakat dengan menggunakan buku kesahatan ibu dan anak 
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serta program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, serta 

penyediaan Fasilitas kesehatan pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar 

(PONED) dipuskesmas dan pelayanan Obstetri Neonatal Emergency 

Komprehensif (PONEK) dirumah sakit (Profil Kesehatan RI,2018). 

Upaya 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 di sekitar 

mereka. Kewajiban KPM, PKH di bidang kesehatan antara lain adalah 

melakukan pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil. Berbagai upaya untuk 

menurunkan AKI yang dilakukan oleh pemerintah tersebut akan lebih efektif jika 

didukung oleh semua pihak (Sali Susiana,2019). 

Untuk menurunkan AKI dan AKB diperlukan upaya untuk meningkatkan 

kelangsungan dan kualitas ibu dan anak yang dilakukan dengan pendekatan 

Continuity of Care. Continuity of Care merupakan upaya promotif dan preventif 

yang dilakukan melalui pendekatan intervensi yang diharapkan akan memberikan 

dampak yang signifikan terhadap kelangsungan dan kualitas hidup ibu dan anak 

(Kemenkes,2015).  

Berdasarkan hal di atas, laporan tugas akhir (LTA) Mahasiswa Diploma-III 

Kebidanan oleh mahasiswa semester VI untuk menyelesaikan pendidikan 

Diploma Kebidanan dalam bentuk asuhan kebidanan kepada ibu dan bayi. saat 

mengalami kehamilan sampai ibu menggunakan alat kontrasepsi (KB) dengan 

menggunakan pendekatan manajemen kebidanan. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

1.2.1 Sasaran 

Sasaran Asuhan Kebidanan di tujukan kepada ibu secara continuity of care 

mulai hamil Trimester III, ibu bersalin, neonatus, ibu nifas, dan pelayanan KB. 

1.2.2 Tempat 

Asuhan Kebidanan secara continuity of care dilakukan di Klinik Bidan 

Nirmala. 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Memberikan Asuhan Kebidanan Berbasis Continuity of Care pada Ibu 

Hamil TM III (37-40 minggu), Bersalin, Neonatus, Nifas, dan Keluarga 

Berencana asuhan kebidanan dilakukan dengan pendekatan manajemen 7 langkah 

Helen Varney dan SOAP. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Melakukan Asuhan Kebidanan Ibu Hamil TM III, asuhan kebidanan 

dengan pendekatan manajemen 7 langkah Helen Varney. 

b. Melakukan Asuhan Kebidanan Ibu Bersalin, asuhan kebidanan dengan 

pendekatan manajemen 7 langkah Helen Varney. 

c. Melakukan Asuhan Kebidanan Neonatus, asuhan kebidanan dengan 

pendekatan manajemen 7 langkah Helen Varney. 

d. Melakukan Asuhan Kebidanan Ibu Nifas, asuhan kebidanan dengan 

pendekatan manajemen 7 langkah Helen Varney. 

e. Melakukan Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana, asuhan kebidanan 

dengan pendekatan manajemen 7 langkah Helen Varney. 

 

1.4  Manfaat  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Studi kasus ini dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan, 

serta bahan dalam penerapan asuhan kebidanan berbasis continuity of care, pada 

ibu hamil TM III, bersalin, bayi baru lahir, nifas, dan pelayanan kontrasepsi. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Institusi Pendidik 

 Sebagai bahan kajian terhadap materi Asuhan Kebidanan serta refrensi bagi 

mahasiswa dalam memahami pelaksana Asuhan Kebidanan secara 

Komprehensif pada ibu hamil TM III, Bersalin, BBL, Nifas, dan KB. 

b. Bagi Penulis 

 Dapat mempraktekan teori yang didapat secara langsung di lapangan dalam 

memberikan asuhan kebidnan pada ibu hamil TM III, bersalin, bayi baru 

lahir, nifas, dan pelayanan KB. dapat mengaplikasikan materi yang telah 

diberikan dalam proses perkuliahan serta mampu memberikan asuhan 

kebidanan secara berkesinambungan yang bermutu dan berkualitas. 

c. Bagi Lahan Praktik (BPM) 

 Dapat dijadikan sebagai acuan untuk dapat mempertahankan mutu 

pelayanan terutama dalam memberikan asuhan pelayanan kebidanan secara 

komperehensif sesuai standart pelayanan minimal sebagai sumber data 

untuk meningkatkan penyuluhan pada ibu hamil, bersalin, bayi baru lahir, 

nifas dan pelayanan KB. 

d. Bagi Klien 

Klien mendapatkan asuhan kebidanan komperenshif yang sesuai dengan 

standart pelayanan kebidanan dan sesuai kebutuhan klien, sehingga klien 

apabila terdapat komplikasi dapat terdeteksi sedini. 

 

  


