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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan ibu dan anak perlu mendapatkan perhatian karena ibu yang mengalami 

kehamilan dan persalinan mempunyai resiko terjadinya masalah yang dapat 

menyebabkan morbiditas dan mortalitas. Maka dari itu dibutuhkan asuhan 

kebidanan secara berkesinambungan (Continuity of care), yang bertujuan untuk 

mengetahui tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu, yang dberikan mulai dari 

masa kehamilan, persalinan, bayi baru lahir,nifas, serta pemilihan metode 

kontrasepsi keluarga berencana secara komprehensif sehingga mampu untuk 

melakukan deteksi dini sehingga ibu dan bayi sehat tidak ada penyulit maupun 

komlikasi dan dan menekan Angka Kesakitan dan Angka Kematian Ibu serta 

Angka Kematian Bayi.  

            Menurut 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, dengan tingkat Angka Kematian Ibu (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 

Angka Kematian Ibu (AKI) masih dirasa cukup tinggi sebagaimana di targetkan 

menjadi 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 (WHO, 2017) 



2 
 

 Keberhasilan upaya kesehatan ibu, diantarannya dapat dilihat dari 

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

program kesehatan ibu, terlebih lagi mampu menilai drajat kesehatan masyarakat, 

berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015, Angka 

Kematian Ibu (AKI) di Indonesia kembali menunjukkan penurunan menjadi 

305/100.000 kelahiran hidup, begitu pula dengan Angka Kematian Bayi (AKB) di 

Indonesia juga menunjukkan penurunan menjadi 22,23/1.000 kelahiran hidup 

(Direktorat Kesehatan Keluarga, 2016). 

 Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat 

dilakukan dengan melihat cakupan Kunjungan Ibu Hamil 1 (K1) sampai 

Kunjungan Ibu Hamil 4 (K4). Cakupan Kunjungan Ibu Hamil 1 (K1) adalah 

jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh 

tenaga kesehatan dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja 

pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan cakupan Kunjungan Ibu Hamil 4 (K4) 

adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai 

dengan standar paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan di tiap 

trimester dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun 

waktu satu tahun. Indikator kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan 

kehamilannya ke tenaga kesehatan tersebut memperlihatkan akses pelayanan 

kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat terjadi penurunan cakupan Kunjungan 

Ibu Hamil 4 (K4), yaitu dari 86,85% pada tahun 2013 menjadi 85,35% pada tahun 

2016 (Kemenkes RI, 2016).  
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Cakupan ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya dan bersalin di fasilitas 

kesehatan, menurut Survei Indikator Kesehatan Nasional (Sirkesnas) 2016, baru 

sekitar 74,7%. "Artinya masih ada 25% ibu yang janinnya tumbuh dan 

berkembang tidak terpantau oleh tenaga kesehatan (Astuti, 2016). 

 Proses kehamilan merupakan proses yang normal dan alamiah. Hal ini 

perlu diyakini oleh tenaga kesehatan khususnya bidan, sehingga memberikan 

asuhan kepada pasien, pendekatan yang dilakukan lebih cenderung kepada bentuk 

pelayanan promotif. Realisasi yang paling mudah dilaksanakan adalah 

pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pasien dengan 

materi-materi mengenai pemantauan kesehatan ibu hamil dan penatalaksanaan 

ketidaknyamanan selama hamil. (Ari Sulistyawati, S.Si. T., M.Kes. 2016).  

 Pada proses kehamilan perlu melakukan kunjungan yang di sebut dengan 

Antenatal Care (ANC) mulai dari pemeriksaan Kunjungan Ibu Hamil 1 (K1) 

sampai dengan Kunjungan Ibu Hamil 4 (K4). Berdasarkan pedoman bidang 

kesehatan 2009 menyebutkan bahwa cakupan Kunjungan Ibu Hamil 4 (K4) adalah 

cakupan ibu hamil yang telah mempereloh pelayanan Antenatal Care (ANC) 

sesuai dengan standart paling sedikit 4 kali di waktu terentu (Depkes RI, 2016). 

 Persalinan normal menurut World Health Organization (WHO) adalah 

persalinan yang dimulai secara spontan, berisiko rendah pada awal persalinan, dan 

tetap demikian selama proses persalinan. Persalinan adalah proses pengeluaran 

hasil konsepsi (janin dan plasenta) yang cukup bulan atau dapat hidup diluar 

kandungan melalui jalan lahir atau bukan jalan lahir, dengan bantuan atau tanpa 

bantuan (kekuatan sendiri). Persalinan normal adalah pengeluaran janin yang 
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terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), lahir spontan dengan 

presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi 

baik pada ibu maupun janin. (Annisa UI Mutmainnah, S.SiT., M.Kes. 2017) 

 Masa nifas (puerperium) adalah masa nifas dimulai setelah kelahiran 

plasenta dan berakhir ketika alat kandungan kembali seperti semula sebelum 

hamil, yang berlangsung selama 6 minggu atau kurang lebih 40 hari. Puerperium 

adalah masa setelah melahirkan bayi dan biasa disebut juga dengan masa pulih 

kembali, dengan maksud keadaan pulihnya alat reproduksi seperti sebelum hamil. 

(Fitri, 2017). 

 Kunjungan Masa Nifas 3 (KF3) di Indonesia secara umum mengalami 

peningkatan 17,90% menjadi 87,06%. Pelayanan masa nifas sangat diperlukan 

karena merupakan masa kritis bagi ibu. Diperkirakan bahwa 60% kematian ibu 

pada masa nifas dalam 24 jam pertama yaitu perdarahan post partum. Pelayanan 

kesehatan masa nifas dimulai dari enam jam sampai dengan tiga hari pasca 

persalinan Kunjungan Masa Nifas 1 (KFI), pada hari  ke empat sampai dengan 

hari ke duapuluh delapan pasca persalinan Kunjungan Masa Nifas 2 (KF2), dan 

pada hari ke duapuluh Sembilan sampai dengan hari ke empat puluh dua pasca 

persalinan Kunjungan Masa Nifas 3 (KF3), Terdapat 87,06% ibu bersalin yang 

mendapat kunjungan nifas periode 29 sampai 42 hari setelah melahirkan 

Kunjungan Masa Nifas 3 (KF3) (Profil Kesehatan Indonesia, 2016). 

 Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB) dan 

Angka Kematian Balita (AKABA) merupakan indikator angka kematian yang 

berhubungan dengan anak. Kematian neonatal memiliki kontribusi terhadap  
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kematian bayi sebesar 59% di usia 0-28 hari. Berdasarkan hasil survei 

Kementerian Kesehatan RI tahun 2012, Angka Kematian Neonatus (AKN) 

sebesar 19 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini sama dengan Angka Kematian 

Neonatus (AKN) berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 

tahun 2007 dan hanya menurun 1 poin dibandingkan SDKI tahun 2002-2003 yaitu 

20 per 1.000 kelahiran hidup. Menurut Kemenkes RI (2016). 

 Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi 

(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). 

 Bayi Baru Lahir Normal adalah bayi yang lahir dalam presentasi belakang 

kepala melalui vagina tanpa memakai alat, pada usia kehamilan genap 37 minggu 

sampai dengan 42 minggu, dengan berat badan 2500-4000 gram, nilai Apgar > 7 

dan tanpa cacat bawaan. Neonatus ialah bayi yang baru mengalami proses 

kelahiran dan harus menyesuaikan diri dari kehidupan intra uterin ke kehidupan 

ekstra uterin. Beralih dari ketergantungan mutlak pada ibu menuju kemandirian 

fisiologi. (Ai Yeyeh Rukiyah, S.Si.T,MKM. 2019). 

 Menurut World Health Organization (WHO) keluarga berencana adalah 

tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari 

kelahiran yang tidak diinginkan. Keluarga berencana adalah usaha untuk 

mengatur banyaknya jumlah kelahiran sehingga ibu maupun bayinya dan ayah 

serta keluarga yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai 
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akibat langsung dari kelahiran tersebut. Keluarga berencana merupakan program 

pemerintah yang bertujuan menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah 

penduduk. Keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima 

Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (Sugeng Jitowiyono, Ns.,M.Sc. 2019).  

 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, persalinan, nifas, neonatus dan sampai keluarga berencana dengan 

menggunakan pendekatan manajemen kebidanan. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan ruang lingkup asuhan kebidanan diberikan kepada ibu hamil 

trimester III dengan kehamilan fisiologis dan dilanjutkan dengan Asuhan Ibu 

Hamil, Bersalin, Nifas, Bayi Baru Lahir dan Keluarga Berencana. 

 

1.3 Tujuan  

 Memberikan asuhan kebidanan secara continuity of care pada Ibu Hamil, 

Bersalin, Nifas, Bayi Baru Lahir dan Keluarga Berencana dengan menggunakan 

menejement kebidanan Tujuh Langka 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 Keluarga Berencana. 

 

1.4.2   Manfaat Praktis  

 Manfaat praktis bagi pasien sebagai sumber pengetahuan dan informasi 

dalam mewujudkan kesehatan reproduksi dan keluarga terutama pada ibu hamil, 

persalinan, nifas, neonatus, dan keluarga berencanan. 

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 

Mengetahui perkembangan aplikasi secara nyata dilapangan dan sesuai teori 

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

lahan praktek. 

c. Pasien/klien  

Merupakan pengalaman yang berharga bagi peneliti dalam upaya memperluas 

wawasan, ilmu pengetahuan dan kemampuan dalam diagnosa setra 

menangani pasien. 


