
 

1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

      Asuhan Continuity of care adalah upaya bidan untuk memberikan asuhan 

yang berkelanjutan guna memantau kondisi ibu dan bayi di Indonesia. Asuhan 

ini bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian pada ibu dan 

bayi melalui pendeteksian dini masalah atau komplikasi dalam kehamilan dan 

persalinan. Sehingga asuhan ini diperlukan mulai dari kehamilan, persalinan, 

bayi baru lahir, nifas, dan keluarga berencana (KB). 

      Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator yang dapat 

menggambarkan derajat kesehatan perempuan di suatu negara. Indonesia saat 

ini masih terdapat angka kematian ibu dan bayi, bisa dilihat pada Profil 

Kesehatan Indonesia tahun 2019, AKI mencapai 205 per 100.000 kelahiran 

hidup, dimana penyebab terbanyak yaitu perdarahan. Sedangkan Angka 

Kematian Bayi (AKB) mencapai 24 per 1000 kelahiran hidup, penyebab 

kematian terbanyak yaitu berat badan lahir rendah (BBLR) (Kemenkes RI, 

2020). 

      Pada tahun 2019 AKI Provinsi Jawa Timur mencapai 89,81 per 100.000 

kelahiran hidup, penyebab tertinggi yaitu Pre Eklamsi/Eklamsi. Sedangkan 

AKB mencapai 23 per 1000 kelahiran hidup, yang mana penyebab terbanyak 

yaitu BBLR (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2020). 

      Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik 2020 melaporkan AKI mencapai 12 

kasus dan AKB sebanyak 51 kasus. Cakupan K1, K4, KF1, KF2, KF3, dan ibu 

nifas mendapatkan vitamin A sudah mencapai target. Cakupan KN1, KN 

Lengkap, dan cakupan akseptor KB juga sudah mencapai target (Dinas 

Kesehatan Kabupaten Gresik, 2020). 

      Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik diwilayah kerja 

Puskesmas Kebomas pada tahun 2020 masih terdapat kematian pada ibu yaitu 

sebanyak 1 kasus, sedangkan pada bayi sebanyak 3 kasus. Cakupan K1, K4, 

KF1, KF2, KF3, dan ibu nifas mendapatkan vitamin A sudah mencapai target. 

Cakupan KN1, KN Lengkap, dan cakupan akseptor KB juga sudah mencapai 

target (Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, 2020).  

      Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan Di Praktik Mandiri Bidan 

(PMB) Ni Made Warti Agung, SST. pada tahun 2020 tidak ada kasus 

kematian baik pada ibu ataupun pada bayi, namun terdapat 34,5% ibu bersalin 

yang harus dirujuk karena mengalami penyulit. Penyulit tertinggi dalam 

persalinan yaitu KPD sebanyak 24,7%, PEB sebanyak 11,1%, dan risiko bayi 

besar sebanyak 6,1%. Adapun cakupan K1 sebanyak 99% dan K4 sebanyak 

97%. Cakupan kunjungan nifas sebanyak 92,85%, cakupan KN1 sebanyak 
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92,6%, KN lengkap 87,5%, dan cakupan akseptor KB  80% (Ni Made Warti 

Agung, 2020). 

      Kronologi tingginya AKI dan AKB di Indonesia dipengaruhi berbagai 

faktor yang mendasari timbulnya risiko maternal dan neonatal. Pada kasus 

kematian ibu karena kejadian perdarahan disebabkan oleh beberapa faktor 

antara lain adalah paritas, peregangan uterus yang berlebih, partus lama, usia, 

jarak kehamilan kurang dari 2 tahun, anemia, riwayat persalinan buruk 

sebelumnya dan status gizi ibu. (Manuaba, 2014). 

      Sedangkan faktor risiko kematian bayi yang karena kejadian BBLR yaitu 

terdiri dari faktor ibu berupa Kekurangan Energi Kronik (KEK), usia ibu, 

jarak hamil dan bersalin terlalu dekat, penyakit menahun. Kemudian faktor 

kehamilan berupa hamil dengan hidramnion, hamil ganda, komplikasi 

kehamilan, dan faktor janin yang terdiri dari cacat bawaan dan infeksi dalam 

rahim (Manuaba, 2014). 

      Faktor penyebab AKI di bagi menjadi 2 yaitu secara langsung dan tidak 

langsung. Penyebab secara langsung meliputi perdarahan, infeksi, hipertensi 

dalam kehamilan, abortus, dan lain-lain. Penyebab tidak langsung meliputi 3 

terlambat dan 4 terlalu. Tiga terlambat yang dimaksud adalah terlambat 

mengambil keputusan, terlambat ke tempat rujukan, terlambat mendapatkan 

pelayanan di tempat rujukan. Dan 4 terlalu yang dimaksud adalah terlalu tua 

hamil, terlalu muda untuk hamil, terlalu banyak, dan terlalu dekat 

(Prawirohardjo, 2016). 

      Dampak yang mungkin timbul jika tidak dilakukannya asuhan kebidanan 

secara berkelanjutan yaitu mengakibatkan tidak terdeteksinya komplikasi 

secara dini, sehingga berlanjut pada keterlambatan penanganan komplikasi  

yang menyebabkan morbiditas dan mortalitas tinggi (Saifuddin, 2014). 

      Komplikasi dapat timbul pada kehamilan yaitu anemia dalam kehamilan, 

hipertensi dalam kehamilan, perdarahan, abortus, PreEklamsi (PE), dan lain-

lain. Kasus BBL dengan asfiksia dapat menimbulkan komplikasi seperti: 

pneumonia, apneu, hipokalsemia, hipoglikemia, bahkan kematian. Pada kasus 

BBL dengan kelainan konginetal dapat menimbulkan komplikasi seperti mulai 

dari infeksi, hingga kematian (Prawirohardjo, 2016). 

      Upaya yang dilakukan di PMB Ni Made Warti Agung SST. untuk 

mengurangi masalah tersebut yaitu meningkatkan kualitas pelayanan Asuhan 

Continuity of care dengan Antenatal Care (ANC) terpadu dengan standar 

pelayanan 14T, penilaian skor Poedji Rochdjati, Komunikasi Informasi dan 

Edukasi (KIE), kegiatan kelas ibu, pencegahan preeklamsia (pedang), dan 

pelayanan kesehatan ibu hamil harus memenuhi frekuensi minimal di tiap 

trimester, yaitu minimal 1 kali pada trimester pertama, minimal 1 kali pada 

trimester kedua, dan minimal 2 kali pada trimester ketiga (Ni Made Warti 

Agung, 2020). 
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      Upaya selanjutnya yang dilakukan adalah dengan melakukan 

penatalaksanaan 60 langkah Asuhan Persalinan Normal (APN), pengisian 

penapisan pada ibu yang akan melahirkan, penerapan pendampingan ibu hamil 

dan persalinan oleh keluarga dan kader, asuhan sayang ibu dan bayi, 

menyediakan rumah tunggu untuk ibu hamil resiko tinggi serta pendampingan 

oleh kader, pemeriksaan swab antigen. Demikian juga upaya yang dilakukan 

pada ibu nifas, yaitu dengan menganjurkan kontrol sesuai dengan anjuran 

bidan. Dan PMB melaporkan segala kegiatan pelayanan kesehatan pada 

Puskesmas Kebomas (Ni Made Warti Agung, 2020). 

      Bidan merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang 

berkualitas dan sebagai tenaga kesehatan yang profesional, bekerja sebagai 

mitra masyarakat khususnya keluarga sebagai unit terkecilnya, yang berarti 

bidan memiliki posisi strategis untuk memberikan pelayanan kesehatan yang 

komprehensif dalam upaya terwujudnya paradigma sehat. Berdasarkan latar 

belakang di atas, penulis sebagai mahasiswa DIII Kebidanan Universitas 

Muhammadiyah Gresik wajib melakukan Laporan Tugas Akhir (LTA) berupa 

asuhan berkesinambungan (Continuity of care) mulai dari kehamilan, 

persalinan, BBL, nifas, neonatus dan KB. 

1.2 Pembatasan Masalah 

      Berdasarkan ruang lingkup asuhan yang diberikan adalah asuhan ibu 

hamil, melahirkan, BBL, masa nifas, neonatus, dan KB berdasarkan 

Continuity of care. 

1.3 Tujuan Penyusunan LTA 

1.3.1 Tujuan Umum 

      Memberikan asuhan kebidanan secara Continuity of care dari masa 

kehamilan, persalinan, asuhan BBL, nifas, dan neonatus sampai dengan ibu 

dapat memilih alat kontrasepsi yang didokumentasikan melalui manajemen 

asuhan kebidanan dalam bentuk SOAP. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Melakukan asuhan kehamilan pada Ny. “D” dengan pendekatan manajemen 

asuhan kebidanan di PMB Ni Made Warti Agung, SST  

2. Melakukan asuhan persalinan normal pada Ny. “D” dengan pendekatan 

manajemen asuhan kebidanan di PMB Ni Made Warti Agung, SST 

3. Melakukan asuhan bayi baru lahir pada bayi Ny. “D” dengan pendekatan 

manajemen asuhan kebidanan di PMB Ni Made Warti Agung, SST 

4. Melakukan asuhan masa nifas pada Ny. “D” dengan pendekatan manajemen 

asuhan kebidanan di PMB Ni Made Warti Agung, SST 

5. Melakukan asuhan neonatus pada Ny. “D” dengan pendekatan manajemen 

asuhan kebidanan di PMB Ni Made Warti Agung, SST 

6. Melakukan asuhan keluarga berencana pada Ny. “D” dengan pendekatan 

manajemen asuhan kebidanan di PMB Ni Made Warti Agung, SST 
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1.4 Ruang Lingkup 

1.4.1 Sasaran 

      Sasaran asuhan kebidanan ditujukan kepada ibu dengan memperhatikan 

continuity of care mulai hamil, bersalin, BBL, nifas, neonatus, dan KB 

dengan berdasarkan kompetensi bidan.  

1.4.2 Tempat 

      Lokasi yang dipilih untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu 

adalah PMB Ni Made Warti Agung, SST. 

1.4.3 Waktu 

      Waktu yang diperlukan mulai dari pemberian asuhan kebidanan yang 

komprehensif pada ibu hamil, ibu bersalin, BBL, nifas, neonatus, dan KB 

yaitu mulai bulan Maret sampai dengan Juli 2021. 

1.5 Manfaat 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1. Bagi Penulis 

      Menambah wawasan, meningkatkan pemahaman, dan menambah 

pengalaman nyata tentang asuhan kebidanan secara continuity of care pada 

ibu hamil, bersalin, BBL, nifas, neonatus, dan pelayanan KB dengan 

menggunakan pendekatan manajemen kebidanan. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

      Dapat dijadikan sebagai masukan untuk pengembangan materi yang 

telah diberikan baik dalam proses perkuliahan maupun praktik lapangan 

agar mampu menerapkan secara langsung dan berkesinambungan pada ibu 

hamil, bersalin, BBL, nifas, neonatus, dan pelayanan KB dengan 

pendekatan manajemen kebidanan yang sesuai dengan standar pelayanan 

kebidanan. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Lahan Praktik 

      Senantiasa meningkatkan mutu pelayanan kebidanan terutama asuhan 

pada ibu hamil, bersalin, BBL, nifas, neonatus, dan pelayanan KB. 

2. Bagi Klien Asuhan 

      Sebagai informasi dan motivasi bagi klien, bahwa perhatian 

pemeriksaan dan pemantauan kesehatan sangat penting khususnya asuhan  

kebidanan pada ibu hamil, bersalin, BBL, nifas, neonatus, dan pelayanan 

KB.  

 

 


