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ABSTRAK 
Angka kematian ibu (AKI) merupakan salah satu indikator keberhasilan 

layanan suatu negara. Setiap hari,sekitar 830 wanita meninggal karena sebab yang 
dapat dicegah terkait dengan kehamilan dan persalinan. 99% dari semua kematian 
ibu terjadi di negara berkembang. Sekitar 830 wanita meninggal karena 
komplikasi kehamilan atau persalinan diseluruh dunia setiap hari. Salah satu target 
dibawah tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) 3 adalah untuk mengurangi 
rasio kematian ibu bersalin global menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran 
(WHO,2018). 

Upaya percepatan penurunan AKI dilakukan dengan menjamin setiap ibu 
mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu berkualitas, seperti pelayanan 
kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, perawatan 
pasca persalinan ibu dan bayi, serta pelayanan keluarga berencana. Oleh karena 
itu dilakukan asuhan secara berkelanjutan/Continuity of Care.   

Asuhan dilakukan pada Ny.S usia 40 tahun G4P3A0 sesuai dengan 
Kemenkes RI (2013) pada 1 kali ANC selama trimester III.Pada trimester ke I 
Ny”S” Mengalami hyperemesis gravidarum dengan berat badan sebelum hamil 60 

kg menjadi 50 kg TTV TD 90/80 mmhg N:80x/menit S:36oC.Pada ANC1 kadar 
Hb 11 gr%. Persalinan terjadi pada usia kehamilan 39 minggu 2 hari, kala I fase 
aktif berlangsung  6 jam pukul 14.10 WIB – 19.50 WIB, kala II 30 menit bayi 
lahir bugar pukul 19.50 WIB, JK Laki-laki, kala III 15 menit plasenta lahir 
lengkap pukul 20.05 WIB, kala IV 2 jam. Kunjungan nifas 3 kali,  yaitu KF1 
21/5/2021 kontraksi baik, lochea rubra, KF2 28/5/2021 TFU pertengahan pusat-
simfisis, tanda infeksi (-), lochea sanguinolenta, KF3 9/6/2021 TFU tidak teraba,  
tanda infeksi (-), lochea serosa. Sesudah 2 jam bayi lahir dilakukan pengukuran 
BB 3600 gr, PB 48 cm, LK 35 cm, LD 35 cm, LiLA 12 cm, KN dilakukan 3 kali, 
yaitu KN1 21/5/2021 6 jam setelah bayi lahir, tanda bahaya BBL (-), menyusu 
kuat, sudah eliminasi, KN2 25/5/2021  pemberian ASI baik, BAB warna kuning, 
tali pusat kering dan belum puput, KN3 2/6/2021 ibu sudah belajar memandikan 
bayinya. Kontrasepsi yang digunakan suntik kb 3 bulan. 

Dari asuhan kebidanan yang diberikan pada Ny.S mulai hamil sampai 
menjadi akseptor KB berlangsung normal.  
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