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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

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

indikator yang digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakyat di 

suatu Negara. Indikator ini tidak hanya mampu menilai program kesehatan ibu, 

terlebih lagi mampu menilai derajat kesehatan masyarakat. Berdasarkandata 

World Health Organization (WHO), Angka kematian ibu (AKI) di Dunia pada 

tahun 2019 adalah 830 per 100.000 kelahiran hidup, dibandingkan angka 

kematian ibu di negara maju yaitu 12/100.000 kelahiran hidup (WHO, 2019).Di 

Indonesia AKIsecara umum terjadi penurunan dari 390 menjadi 305 per 100.000 

kelahiran hidup, walau sudah cederung menurun namun belum berhasil mencapai 

target SDGs. (Kemenkes RI, 2017). Di Sumatra Utara Berdasarkan laporan 

pemantauan wilayah setempat Kesehatan ibu dan anak (PWSKIA), AKI pada 

tahun 2020 sebanyak 187 kasus dari 299.198 sasaran lahir, Sehingga AKI sebesar 

65,50 per 100.000 kelahiran hidup.Sementara AKB sebanyak 715 kasus dari 

299.198 sasaran lahir hidup, Sehingga AKBsebesar 2,39 per 1.000 kelahiran 

hidup(Dinkes Sumut, 2020). 

Penyebab Kematian Ibu di dunia disebabkan oleh komplikasi selama 

kehamilan dan persalinan diantaranya yaitu perdarahan (30,3%),  hipertensi 

dalam kehamilan (27,1%), infeksi (3,7%), dan lain-lain (40,8).Di indonesia 

disebabkan karna perdarahan (30,3%), Hipertensi (27,1%), Infeksi (7,3%), Partus 
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lama (1,8%), Abortus (1,6%). Penyebab tidak langsung seperti penyakit kanker, 

ginjal, jantung, tuberkulosis, atau penyakit lain yang di derita ibu (Kemenkes RI, 

2016). Adapun faktor penyebab tidak langsung kematian ibu karna masih 

banyaknya kasus 3 Terlambat (3T) berupa terlambat mengambil keputusan, 

terlambat sampai ke tempat rujukan, serta terlambat memberi pertolongan 

persalinan di tempat rujukan dan 4 Terlalu (4T) berupa terlalu dekat jarak 

kehamilan, terlalu banyak melahirkan, terlalu muda usia <19 tahun, terlalu tua 

usia>35 tahun (Maryunani, 2017) 

Pemerintah menargetkan pada tahun 2030 sesuai dengan program Sustainable 

Development Goal’s (SGD’s) yaitu menurunkan AKI hingga di bawah 70 per 

100.000 kelahiran hidup dan AKB 12 per 1000 kelahiran hidup. Maka kementrian 

kesehatan meluncurkan program Expanding Maternal and Neonatal Survival 

(EMAS) yang diharapkan dapat menurunkanAKI dan AKB sebesar 25%. Program 

ini dilaksanakan di provinsi dan kabupaten dengan jumlah kematian ibu dan bayi 

yang besar, termasuk Sumatera Utara. Program ini berupaya menurunkan AKI 

dan AKB dengan meningkatkan kualitas pelayanan emergensi obstetri dan bayi 

baru lahir minimal di 150 Rumah Sakit PONEK dan 300 Puskesmas/Balkesmas 

PONED dan memperkuat sistem rujukan yang efisien dan efektif antar puskesmas 

dan rumah sakit (Profil Kesehatan RI, 2017). 

Upaya percepatan penurunan AKI dan AKB pemerintah telah membuat 

kebijakan pelayanan Antenatal Care (ANC) sesuai standar asuhan yang dilakukan 

sebanyak 6 kali di era pandemi covid-19 TM 1 (2 kali), TM 2 (1 kali), TM 3 (3 

kali), Pemeriksaan dokter dilakukan 2 kali di TM 1 dan TM 3, yang berkualitas 
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dan terpadu dan diberikan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan 

Komplikasi (P4K). Pada Ibu bersalindiberikan asuhan persalinan sesuai dengan 

standar Asuhan Persalinan Normal (APN) berdasarkan Lima Benang Merah. Pada 

ibu nifas dengan memberikan asuhan sesuai dengan standar 3 kali kunjungan nifas 

(KF) yaitu KF 1, KF 2 dan KF 3 pasca persalinan. Upaya untuk mengurangi 

AKBdengan memberikan asuhan sesuai dengan standar 3 kali kunjungan neonatus 

(KN) yaitu KN 1, KN 2, KN 3 setelah lahir (Kemenkes RI, 2021). 

Untuk menurunkan AKI dan AKB diperlukan upaya untuk meningkatkan 

kelangsungan dan kualitas hidup dan anak yang dilakukan dengan pendekatan 

continuty of care. Continuty of  care merupakan upaya promitif 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 latar belakang diatas, penulis dalam menyelesaikan pendidikan 

Diploma-III Kebidanan semester VI menyusun laporan tugas akhir (LTA) dalam 

bentuk asuhan kebidanan secara Continuity of Caredengan menggunakan 

pendekatan manajemen kebidanan pada Ny N usia 22 tahun G1P0A0 dengan usia 

kehamilan 36 minggu 1 Hari dimulai pada masa kehamilan, persalinan, bayi baru 

lahir, nifas, dan pemilihan alat kontrasepsi. 

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, ibu nifas, neonatus, dan pelayanan KB. 
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1.2.2  Tempat 

 Asuhan Kebidanan secara continuity of care dilakukan di KlinikNana Diana 

Jl.Veteran Pasar VIII, Desa Manunggal,Kota Medan. 

1.3 Tujuan Penulisan 

1.3.1    Tujuan Umum 

Memberikan Asuhan Kebidanan secara continuity of care  pada ibu hamil TM III 

(36-40 minggu), Bersalin, Neonatus, Nifas, dan Keluarga Berencana asuhan 

kebidanan dilakukan dengan pendekatan manajemen kebidanan 7 langkah Helen 

Varney dan SOAP. 

1.3.2   Tujuan Khusus 

a. Melakukan Pengkajian pada ibu hamil, bersalin, nifas, neonatus, dan KB 

b. Menyusun diagnosa Kebidanan sesuai dengan prioritas pada ibu hamil, 

bersalin, nifas, neonatus, dan KB 

c. Merencanakan asuhan kebidanan secara continuity of carepada ibu hamil 

sampai bersalin, nifas, neonatus, dan KB 

d. Melaksanakan asuhan kebidanan secara continuity of carepada ibu hamil 

sampai bersalin, nifas, neonatus, dan KB 

e. Melakukan evaluasi asuhan kebidanan yang telah dilakukan pada ibu 

hamil, bersalin, nifas, neonatus, dan KB 

f. Mendokumentasikan asuhan kebidanan yang telah dilakukan pada ibu 

hamil, bersalin, nifas, neonatus, dan KB 
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1.4 Manfaat Penulis 

1.4.1  Manafat Teoritis 

 Sebagai bahan kajian terhadap materi Asuhan Pelayanan Kebidanan serta 

referensi bagi mahasiswi dalam memahami pelaksanaan Asuhan kebidanan 

continuity of care pada ibu hamil, bersalin, neonatus, nifas, dan keluarga 

berencana. Dapat mengaplikasikan materi yang telah diberikan dalam proses 

perkuliahan serta mampu memberikan asuhan kebidanan secara 

berkesinambungan yang bermutu dan berkualitas. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

a. Institusi Pendidik 

Untuk mengetahui perkembangan ilmu kebidanan secara nyata dilapangan, 

serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pendidikan Program 

studi D-III Kebidanan Universitas Imelda Medan. 

b. Penulis 

Dapat memperaktekan teori yang di dapat secara langsung di lapangan 

dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil trimester III, bersalin, 

neonatus, nifas, pelayanan KB, dan dapat mengaplikasikan materi yang 

telah diberikan dalam proses perkuliahan serta mampu memberikan asuhan 

kebidanan secara berkesinambungan yang bermutu dan berkualitas 

c. Institusi Kesehatan 

Dapat dijadikan sebagai acuan untuk dapat mempertahankan mutu 

pelayanan terutama dalam memberikan asuhan pelayanan kebidanan secara 

komperehensif sesuai standart pelayanan minimal sebagai sumber data 
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untuk meningkatkan penyuluhan pada ibu hamil, bersalin, neonatus, nifas, 

pelayanan KB. 

d. Klie/Pasein 

Untuk meningkatkan pengetahuan pasien/klien tentang kehamilan, 

persalinan, neonatus,nifas, dan keluarga berencana terutama bagi wanita 

usia subur (20-30 tahun) dan betapa pentingnya pemeriksaan kehamilan 

serta pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


