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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keberhasilan upaya kesehatan ibu, diantaranya dapat dilihat dari 

indikator Angka Kematian Ibu (AKI). AKI adalah jumlah kematian ibu 

selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh 

kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tanpa memperhitungkan 

lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup, tetapi bukan karena sebab-

sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dan lain-lain (Profil Kesehatan 

Indonesia, 2015; h.134). 

Sebagai upaya penurunan AKI, pada tahun 2012 Kementerian Kesehatan 

meluncurkan program Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS) 

dalam rangka menurunkan AKI dan neonatal sebesar 25%. Program ini 

dilaksanakan di provinsi dan kabupaten dengan jumlah kematian ibu  dan  

neonatal yang  besar,  yaitu  Sumatera Utara,  Banten,  Jawa Barat,  Jawa  

Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Dasar pemilihan provinsi tersebut 

disebabkan 52,6% dari jumlah  total  kejadian  kematian  ibu  di Indonesia  

berasal  dari  enam  provinsi  tersebut, sehingga dengan menurunkan angka 

kematian ibu di enam provinsi tersebut diharapkan akan dapat menurunkan 

angka kematian ibu di Indonesia secara signifikan (Profil Kesehatan 

Indonesia, 2015; h.134-135). 
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Program EMAS berupaya menurunkan angka kematian ibu dan angka 

kematian neonatal dengan cara : 1) meningkatkan kualitas pelayanan 

emergensi obstetri dan bayi baru lahir minimal di 150 Rumah Sakit PONEK 

dan 300 Puskesmas/Balkesmas PONED) dan 2) memperkuat sistem rujukan 

yang efisien dan efektif antar puskesmas dan rumah sakit (Profil Kesehatan 

Indonesia, 2015; h.135). Upaya percepatan penurunan AKI dapat dilakukan 

dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu 

yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan 

persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, 

perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan 

jika terjadi komplikasi, kemudahan mendapatkan cuti hamil dan melahirkan, 

dan pelayanan keluarga berencana (Profil Kesehatan Indonesia, 2015; h.135). 

Selain elemen tindakan yang harus dipenuhi, pelayanan kesehatan ibu 

hamil juga harus memenuhi frekuensi minimal ditiap trimester, yaitu satu kali 

pada trimester pertama (usia  kehamilan  0-12  minggu),  satu  kali  pada  

trimester  kedua  (usia  kehamilan12-24 minggu), dan dua kali pada trimester 

ketiga (usia kehamilan 24 minggu sampai persalinan).  Standar  waktu  

pelayanan  tersebut dianjurkan  untuk  menjamin  perlindungan terhadap  ibu  

hamil   dan  atau  janin   berupa   deteksi  dini  faktor  risiko,  pencegahan, 

dan penanganan dini komplikasi kehamilan (Profil Kesehatan Indonesia, 

2015; h.136). 

Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat 

dilakukan dengan melihat cakupan kunjungan antenatal satu kali (K1) dan 
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cakupan kunjungan antenatal empat kali (K4). K4 adalah bentuk pelayanan 

selama masa kehamilan untuk mendapatkan pelayanan antenatal, yang 

terdiri atas minimal satu kontak pada trimester pertama, satu kali pada 

trimester kedua, dan dua kali pada trimester ketiga. Indikator tersebut  

memperlihatkan  akses  pelayanan  kesehatan   terhadap  ibu  hamil dan 

tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga 

kesehatan (Profil Kesehatan Indonesia, 2015; h.136). 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan 

bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang 

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik 

promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh 

pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan 

kesehatan tersebut terdiri dari Puskesmas dan Rumah Sakit (Profil Kesehatan 

Indonesia, 2015; h.49). 

Puskesmas sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki 

peran yang strategis dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

secara luas. Upaya menurunkan AKI salah satunya yaitu akses terhadap 

pelayanan pemeriksaan kehamilan yang mutunya masih perlu ditingkatkan 

terus. Kematian ibu juga diwarnai oleh hal-hal non teknis yang masuk  

kategori  penyebab mendasar, seperti taraf pengetahuan, sikap dan perilaku 

ibu  hamil yang  masih rendah, serta melewati pentingnya pemeriksaan 

kehamilan  dengan melihat angka kunjungan pemeriksaan 

antenatal/kehamilan empat kali (K4) yang masih kurang dari standar acuan 

nasional (Profil Kesehatan Indonesia, 2015; h.49). 
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Dalam hal ini bidan juga mempunyai peran dan memiliki posisi yang 

penting serta strategis dalam menurunkan AKI, yaitu memberikan pelayanan 

kebidanan yang berkesinambungan dan paripurna, berfokus pada aspek 

pencegahan, promosi dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan 

masyarakat dan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya untuk 

bersedia siap melayani siapa saja yang membutuhkannya (Kepmenkes, 2007; 

h.3). Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, 

AKI sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih cukup jauh 

dari target yang harus dicapai pada tahun 2015. (Profil Kesehatan Indonesia, 

2015; 134). 

Berdasarkan data Profil Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Tengah pada tahun 2015 sebanyak 619 kasus, mengalami penurunan cukup 

signifikan dibandingkan jumlah kasus kematian ibu tahun 2014 yang 

mencapai 711 kasus. Dengan demikian Angka kematian ibu Provinsi Jawa 

Tengah juga mengalami penurunan dari 126,55 per 100.000 kelahiran hidup 

pada tahun 2014 menjadi 111,16 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 

2015. Secara makro mengalami penurunan yang cukup signifikan 

dibandingkan dengan jumlah pada tahun 2014, namun penurunan AKI di 

Jawa Tengah masih sedikit dan masih cukup jauh dari target yang harus 

dicapai pada tahun 2015 (Profil Kesehatan Jawa Tengah, 2015; h.17) 

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Kendal pada tahun 2013  yaitu 

128,78 per 100,000 kelahiran hidup dan mengalami penurunan pada tahun 

2014 yaitu 119,97 per 100.000 kelahiran hidup. Di Kabupaten Kendal waktu 
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kejadian kematian ibu paling banyak terjadi pada masa nifas, dimana 57,89% 

terjadi pada saat nifas (Dinkes Kendal, 2014; h.8). 

Penurunan AKI merupakan keberhasilan dari program pemerintahan 

Provinsi Jawa Tengah antara lain meluncurkan program 5 NG (Jateng 

Gayeng Nginceng Wong Meteng) yang merupakan gerakan gotong royong 

dengan memanfaatkan potensi masyarakat melalui bidan desa dan kader PKK 

(Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) untuk mengedukasi perempuan sejak 

pra kehamilan, masa kehamilan, persalinan, dan nifas (Dinkes Jawa Tengah, 

2015). 

Dinkes Jawa Tengah (2016; h.6) juga meluncurkan program One Student 

One Client (OSOC) yang merupakan kegiatan pendampingan ibu hamil 

sampai pada masa nifas lewat secara terus menerus. Program OSOC ini 

menggunakan metode pendampingan setiap ibu hamil oleh 1 mahasiswa 

bidan secara berkelanjutan (Continuity of Care/CoC). 

 

B. Tujuan Studi Kasus 

1. Tujuan Umum 

Agar dapat menerapkan asuhan kebidanan berkelanjutan (continuity 

of care) pada Ny. V G1P0A0 dengan kehamilan, persalinan, nifas, KB, 

dan BBL normal di Puskesmas Kaliwungu Kabupaten Kendal dengan 

pendekatan managemen Varney dengan pendokumentasian SOAP. 

2. Tujuan Khusus 

a. Dapat melakukan asuhan kebidanan berkelanjutan pada Ny. V 

G1P0A0 pada masa kehamilan TM III di Puskesmas Kaliwungu. 
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b. Dapat melakukan asuhan kebidanan berkelanjutan pada Ny. V 

G1P0A0 pada masa persalinan di Puskesmas Kaliwungu. 

c. Dapat melakukan asuhan kebidanan berkelanjutan pada Ny. V 

G1P0A0 pada masa bayi baru lahir di Puskesmas Kaliwungu. 

d. Dapat melakukan asuhan kebidanan berkelanjutan pada Ny. V 

G1P0A0 pada masa nifas di Puskesmas Kaliwungu. 

 

C. Manfaat Penulisan 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

a. Sebagai tolak ukur penilaian kemampuan mahasiswa dalam 

menerapkan asuhan kebidanan. 

b. Sebagai wacana tambahan di Program Studi Diploma 3 Kebidanan 

Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

sehingga dapat meningkatkan mutu dalam proses pembelajaran. 

2. Bagi Institusi Pelayanan 

a. Dapat memberikan masukan bagi institusi pelayanan kesehatan 

masyarakat atas kendala dan masalah kesehatan yang terjadi pada 

masyarakat, khususnya masalah yang terkait dengan kehamilan, 

persalinan, bayi baru lahir dan nifas. 

b. Dapat mengetahui faktor penyebab kesenjangan antara teori dan 

praktek sebagai bahan perbaikan pelayanan kesehatan masyarakat. 

3. Bagi Klien 

Dapat menambah pengetahuan klien dan keluarga dalam perawatan 

kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, dan nifas. 
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4. Bagi Penulis 

Dapat menjadi pengalaman dalam menerapkan manajemen asuhan 

kebidanan sesuai teori pada ibu hamil, bersalin, bayi baru lahir, dan nifas. 

Sehingga nantinya pada saat bekerja dilapangan dapat melakukan secara 

sistematis dan meningkatkan mutu pelayanan yang akan memberikan 

dampak penurunan angka kematian ibu dan bayi. 

 

D. Sistematika Penulisan 

Untuk dapat memberikan secara singkat dan sederhana gambaran tentang 

penyusunan Laporan Tugas Akhir ini secara sistematika yang benar dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

a. BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi latar belakang, tujuan, manfaat studi kasus, dan 

sistematika penulisan. 

b. BAB II TINJAUAN TEORI 

Tinjauan teori yang berisi konsep kehamilan, persalinan, bayi baru 

lahir, nifas, manajemen kebidanan, dan landasan hukum asuhan 

kebidanan. 

c. BAB III METODE STUDI KASUS 

Metode studi kasus berisi rancangan studi kasus, seluk beluk studi 

kasus, metode perolehan data, alur studi kasus, dan etika penulisan. 

d. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil asuhan yang diberikan dan pembahasan 

kesenjangan yang ditemukan antara teori dan praktek. 

e. BAB V PENUTUP 

Penutup berisi simpulan dan saran. 


