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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

        Continuity of care dalam kebidanan merupakan serangkain kegiatan 

pelayanan berkesinabung mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru 

lahir, serta pelayanan keluarga berencana (Homer et all, 2014 dalam Ningsih, 

2017). 

Ibu dan anak merupakan anggota keluarga yang perlu mendapatkan prioritas 

dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, karena ibu dan anak merupakan 

kelompok rentan terhadap keadaan keluarga dan sekitarnya secara umum. 

Keberhasilan upaya kesehatan ibu, di antaranya dapat dilihat dari indikator 

Angka Kematian Ibu (AKI). Indikator ini tidak hanya mampu menilai progran 

kesehatan ibu, terlebih lagi mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, 

karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi 

aksesibilitas maupun kualitas (Kemenkes, 2016).  

AKI adalah salah satu indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan 

masyarakat di suatu negara. Data World Health Organization (WHO) 

mengenai status kesehatan nasional pada capaian target Sustainable 

Development Goals (SDGs) menyatakan secara global sekitar 830 wanita 

meninggal setiap hari karena komplikasi selama kehamilan dan persalinan  

dan tingkat AKI  sebanyak 216 per 100.000 kelahiran  hidup sebanyak 99 

persen kematian ibu akibat masalah kehamilan, persalinan atau kelahiran 

terjadi di negara-negara berkembang, rasio AKI masih dirasa cukup tinggi 
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sebagaimana di targetkan menjadi 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 

2030 (WHO, 2017). 

Pada tahun 2016 di laporkan jumlah AKI di Sumatera utara berjumlah 6  

per 100.000 kelahiran hidup, artinnya dari 100.000 kelahiran hidup 6 ibu 

meninggal saat kehamilan, persalinan atau nifas. AKI di kota Medan 

mengalami penurunan di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana 

tahun 2015 jumlah kematian ibu sebanyak 14 per 100.000 kelahiran hidup, 

dan faktor penyebab kematian ini antara lain di sebabkan oleh perdarahan 

akibat komplikasi dari kehamilan, eklamsi dan sebab lain (Dinkes,  2016). 

       Angka Kematian Ibu (AKB) di Sumatera utara dilaporkan sebesar 

0,09/1.000 kelahiran hidup artinnya 0,1 bayi mati per 1.000 kelahiran hidup 

pada tahun tersebut. Sedangkan jumlah AKB tersebut adalah sebanyak 9 bayi 

dari 47,541 kelahiran hidup. Adannya penurunan jumlah kematian dari tahun 

sebelumnya 2015 yakni dilaporkan sebesar 0,28/1.000 kelahiran hidup dengan 

jumlah kematian bayi sebannyak 14 bayi dari 47,251 kelahiran hidup. Banyak 

faktor yang dapat mempengaruhi AKB, diantannya faktor aksesibilitas atau 

tersediannya berbagai fasilitas kesehatan yang memadai, peningkatan mutu 

pelayanan kesehatan dari tenaga medis yang terampil, kemampuan masyarakat 

untuk dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada(Dinkes Sumatera 

Utara, 2016). 

         Pendarahan postpartum. Pendarahan postpartum merupakan kehilangan 

darah lebih dari 500 ml setelah persalianan pervaginam  atau lebih dari 1000 

ml setelah persalianan abdominal. Pendarahan postpartum dikaitkan dengan 

19,1% dari seluruh kematian dirumah sakit setelah melahirkan.  Diseluruh 
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dunia diperkirakan  140.000 perempuan meninggal  karena pendarahan 

postpartum yang disebebkan oleh atonia uteri meningkat dari 1 % pada tahun 

1999 menjadi 3,4% pada tahun 2009 (Londok, 2013). 

        Cakupan pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan dan pasca 

keguguran dibandingkan dengan cakupan peserta KB baru masih sebesar 

13,27 % capain tersebut juga masih didominasi oleh non MKJP yaitu suntikan 

(52,49 %) dan Pil (18,95%), sementara capaian MJKP implan (8,08%), IUD 

(16,06), Medis Operatif Wanita (MOW) (3,27)  % dan Medis Operatif Pria 

(MOP) (0,02  %) (Azizah, 2018). 

Untuk menurunkan AKI dan AKB diperlukan upaya untuk meningkatkan 

kelangsungan dan kualitas ibu dan anak dilakukan dengan pendekatan 

continuity of care, jika pendekatan intervensi continuity of care ini 

dilaksanakan maka akan memberi 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 

mulai saat kehamilan sampai masa nifas dan ber KB dengan menggunakan 

pendekatan manajemen kebidanan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Ruang lingkup asuhan kebidanan di berikan kepada Ibu Hamil, Bersalin, 

Nifas, Bayi Baru Lahir, dan penggunaan Kontrasepsi dengan pendekatan 

continue of careyang dilakukan di BPM  Lili  Ambarwati Medan. 
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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. Melakukan asuhan kebidanan  Ibu Hamil pada Ny.N  di klinik Lili 

Ambarwati Medan.  

2. Melakukan asuhan kebidanan Ibu Bersalin pada Ny.N  di klinik Lili 

Ambarwati Medan.  

3. Melakukan asuhan kebidanan Ibu Nifas pada Ny.N  di klinik Lili 

Ambarwati Medan.  

4. Melakukan asuhan kebidanan Bayi Baru Lahir pada Ny.N  di klinik 

Lili Ambarwati Medan.  

5.  Melakukan asuhan kebidanan Keluarga Berencana pada Ny.N  di 

klinik Lili Ambarwati Medan.  

6.  Melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan yang telah dilakukan 

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

menggunakan manajement tujuh langkah varney. 
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1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat Teori 

Dapat menambah Ilmu pengetahuan, pengalaman dan wawasan, dalam 

penerapan asuhan kebidanan yang meliputi Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, Bayi Baru 

Lahir, dan KB. 

1.4.2 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 

c. Mengetahui perkembangan aplikasi secara nyata dilapangan dan sesuai teori 

yang ada, serta dapat di jadikan sebagai bahan bacaan dan referensi untuk 

lahan praktek. 

d. Pasien/klien  

Merupakan pengalaman yang berharga bagi peneliti dalam upaya memperluas 

wawasan, ilmu pengetahuan dan kemampuan dalam diagnosa serta 

menangani pasien. 

 


