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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat 

keberhasilan upaya kesehatan ibu.AKI adalah rasio kematian ibu selama masa 

kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan 

nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan 

atau insidental di setiap 100.000 kelahiran hidup. 

Menurut World Health Organization (WHO) tahun 2017, Angka 

Kematian Ibu (AKI) dalam masa kehamilan, persalinan dan nifassebesar 210 per 

100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 34 per1.000 

kelahiran hidup. Berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 

tahun 2019, Secara umum terjadi penurunan kematian ibu selama periode 1995- 

2015 dari 390 menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup. Walaupun terjadi 

kecenderungan kematian ibu, namun tidak berhasil mencapai target MDGs yang 

harus dicapai yaitu sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. 

Hasil supas tahun 2015 memperlihatkan angka kematian ibu tiga kali lipat 

dibandingkan target MDGs. 

World Health Organization (WHO) memperkirakan terdapat 216/100.000 

kelahiran hidup akibat komplikasi kehamilan dan persalinan tahun 2015. Jumlah 

total kematian ibu diperkirakan mencapai 303.000 kematian diseluruh dunia. 

Maternal Mortality Rate (MMR) di negara berkembang mencapai 239/100.000 

kelahiran hidup, 20 kali dibandingkan negara maju. Dapat diperkirakan pada 

tahun 2015, negara berkembang menyumbang sekitar 90% atau 302.000 dari 

seluruh total kematian ibu dan Indonesia merupakan salah satu negara 

berkembang yang menyumbangkan angka tertinggi pada kematian ibu di dunia. 

WHO memperkirakan di Indonesia terdapat 126/100.000 kelahiran hidup dengan 

jumlah kematian ibu 6400 pada tahun 2015. 
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Apabila kehamilan, persalinan, nifas, BBL dan KB tidak dilakukan asuhan 

kebidanan dengan baik maka akan menimbulkan berbagai komplikasi. Komplikasi 

pada kehamilan antara lain hiperemisis grafidarum (mual muntah), preeklamsia 

dan eklamsia, kelainan dalam lamanya kehamilan, kehamilan ektopik, penyakit 

serta kelainan plasenta dan selaput janin, pendarahan antepartum, kehamilan 

kembar. Komplikasi pada persalinan antara lain distosia karena kelainan tenaga 

(kelainan his), distosia karena traktus genetalis, gangguan dalam kala 

IIIpersalinan,perlukaanatauperistiwalainpadapersalinan,syokdalam kebidanan 

(Wiknjosastro, 2009). Masalah pada neonatal dan perinatal adalah akfiksia, 

trauma kelahiran, infeksi tali pusat, prematuritas, kelainan bawaan dan sebab-

sebab lain. Jika tidak meninggal, keadaan ini akan meninggalkan masalah bayi 

dengan cacat (Saifuddin, 2009). Masa nifas merupakan masa yang cukup penting 

bagi tenaga kesehatan  khususnya bidan untuk selalu melakukan pemantauan 

karena pelaksanaan yang kurang maksimal dapat menyebabkan ibu mengalami 

berbagai masalah, bahkan dapat berlanjut pada komplikasi masa nifas seperti 

sepsis puerperalis (Wiknjosastro, 2009). 

Upaya percepatan penurunan AKI dilakukan dengan menjamin agar setiap 

ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti 

pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 

terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan 

bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan 

keluarga berencana termasuk KB pasca persalinan. 

Pelayanan kesehatan ibu hamil harus memenuhi frekuensi minimal di tiap 

trimester, yaitu minimal satu kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 

minggu), minimal satu kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), 

dan minimal dua kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24 minggu sampai 

menjelang persalinan). Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk 

menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan janin berupa deteksi dini faktor 

risiko, pencegahan, dan penanganan dini komplikasi kehamilan. 

Selama tahun 2006 sampai tahun 2019 cakupan pelayanan kesehatan ibu 

hamil K4 cenderung meningkat. Jika dibandingkan dengan target Rencana 
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Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2019 yang sebesar 80%, capaian 

tahun 2019 telah mencapai target yaitu sebesar 88,54% (Kemenkes RI, 2019). 

Pada tahun 2019 terdapat 90,95% persalinan yang ditolong tenaga 

kesehatan. Sementara ibu hamil yang menjalani persalinan dengan ditolong oleh 

tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 88,75% 9 (Kemenkes 

RI, 2019). 

Cakupan kunjungan nifas (KF3) di Indonesia menunjukkan 

kecenderungan peningkatan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2019, garis tren 

menunjukkan ada penurunan cakupan sejak 2 tahun terakhir (Kemenkes RI, 

2019). 

Presentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif diantara Pasangan Usia 

Subur  (PUS) tahun 2019 sebesar 62,5%. Berdasarkan pola dalam pemilihan jenis 

alat kontrasepsi, sebagian besar peserta KB Aktif memilih suntikan dan pil 

sebagai alat kontrasepsi bahkan sangat dominan (lebih dari 80%) dibanding 

metode lainnya; suntikan (63,7%) dan pil (17,0%). 

Berdasarkan hasilSurvey AKI & AKB yang dilakukan oleh Dinas 

Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2010 menyebutkan bahwa AKI di 

Sumatera Utara adalah sebesar 328 per 100.000 kelahiran hidup.Sedangkan AKB 

Sumatera Utara mengalami penurunan. AKB di Sumatera Utara hasil Survey 

Penduduk (SP) pada tahun 2010 adalah  25,2/1.000 menjadi 13,4/1.000 kelahiran 

pada tahun 2017 (Dinkes Sumut, 2017). 

Target pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) 2015, yakni 

menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup 

dan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup. 

Upaya percepatan penurunan AKI dilakukan dengan menjamin agar setiap 

ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti 

pelayanan kesehatan ibu hamil,pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 

terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan 
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bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan 

keluarga berencana termasuk KB pasca persalinan (Kemenkes RI, 2019) 

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

III Kebidanan oleh mahasiswa semester VI untuk menyelesaikan pendidikan 

Diploma-III Kebidanan dalam bentuk Asuhan Kebidanan kepada Ibu dan Bayi 

mulai saat kehamilan sampai pada keluarga berencana dengan menggunakan 

pendekatan manajemen kebidanan. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Sasaran Asuhan Kebidanan di tujukan kepada ibu secara continuity of care 

hamil Trimester III, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir dan pelayanan Keluarga 

Berencana. 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Melakukan Asuhan Kebidanan Berbasis Continuty of Care pada Ibu Hamil 

TM III (37-40 minggu), Besalin, Nifas, Bayi Baru Lahir dan Keluarga 

Berencana asuhan kebidanan dilakukan dengan pendekatan manajemen 7 

langkah Helen Varney dan SOAP.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. MelakukanAsuhan Kebidanan Ibu Hamil TM III, asuhan kebidanan 

dengan pendekatan manajemen 7 langkah Helen Varney dan di 

dokumentasikan. 

b. Melakukan Asuhan Kebidanan Ibu Bersalin, asuhan kebidanan dengan 

pendekatan manajemen 7 langkah Helen Varney dan di 

dokumentasikan.  

c. Melakukan Asuhan Kebidanan Ibu Nifas, asuhan kebidanan dengan 

pendekatan manajemen 7 langkah Helen Varney dan di 

dokumentasikan.  
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d. Melakukan Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir, asuhan kebidanan 

dengan pendekatan manajemen 7 langkah Helen Varney dan di 

dokumentasikan. 

e. Melakukan Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana, asuhan kebidanan 

dengan pendekatan manajemen 7 langkah Helen Varney dan di 

dokumentasikan.  

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

   Hasil asuhan yang telah dilakukan mulai dari masa 

kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, masa nifas dan 

keluarga berencana, dapat dijadikan dasar untuk 

mengembangkan ilmu kebidanan dan meningkatkan mutu 

pelayanan kebidanan. 

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, 

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, nifas, dan bayi baru lahir, pelayanan KB dan dan 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 
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pelayanan minimal sebagai sumber data untuk meningkatkan 

penyuluhan pada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir, 

pelayanan KB. 

d. Bagi Klien 

  Klien mendapatkan asuhan kebidanan komperenshif yang 

sesuai dengan standart pelayanan keidanan dan sesuai kebutuhan 

klien, sehingga klien apabila terdapat komplikasi dapat terdeteksi 

sedini. 

 

  


