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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu bisa terlihat dari 

indikator Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu jumlah kematian ibu selama 

hamil, bersalin, nifas, dari 100.000 kelahiran hidup yang dipengaruhi oleh 

status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, dan fasilitas pelayanan di tenaga 

kesehatan (Kemenkes, 2017; h. 105). AKI di Indonesia menunjukkan 

penurunan pada tahun 2016 dari 359 kematian ibu menjadi 205 kematian ibu 

per 100.000 kelahiran hidup karena penyebab langsung dan tidak langsung 

(Kemenkes, 2017; h. 106). 

Target SDGs pada tahun 2030 yaitu 169 AKI, untuk mencapai target dari 

SDGs Pemerintah dan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia membuat 

kebijakan suatu  program untuk menurunkan AKI dan mencapai target dari 

SDGs yaitu Making Pregnancy Safer (MPS) yaitu gerakan  pendekatan yang 

dikembangkan untuk menurunkan angka kematian ibu dengan cepat. Terdapat 

3 kunci dari MPS yaitu setiap persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih, 

setiap komplikasi obstetrik dan neonatal mendapat pelayanan yang memadai, 

dan setiap wanita subur mempunyai akses terhadap pencegahan kehamilan 

yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi keguguran. Dengan 

meluncurkan program bidan desa, pemerintah berharap AKI dan AKB akan 

mengalami penurunan yang signifikan (Depkes RI, Departemen Kesehatan 

RI, 2014; h. 106). 
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AKI di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016  sebanyak 602 kasus, 

2017 sebanyak 475 kasus, sedangkan pada tahun 2018 menjadi 421 kasus. 

Dengan demikian terjadi penurunan AKI  dari 88,05 per 100.00 kelahiran 

hidup menjadi 78,60  per 100.000 kelahiran hidup (Profil Kesehatan Jawa 

Tengah, 2018; h. 38) 

Hasil analisis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Tengah pada tahun 2018  menunjukkan bahwa AKI terjadi karena tidak 

memiliki akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pelayanan 

kegawatdaruratan tepat waktu yang dilatarbelakangi oleh 3 terlambat yaitu 

terlambat mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan, terlambat 

mencapai fasilitas kesehatan serta terlambat mendapatkan pelayanan di 

fasilitas kesehatan. Selain itu penyebab kematian maternal juga tidak terlepas 

dari kondisi ibu sendiri yang merupakan salah satu dari kriteria 4 “terlalu” 

yaitu terlalu tua pada saat melahirkan (>35 tahun), terlalu muda pada saat 

melahirkan (<20 tahun), terlalu dekat dengan jarak melahirkan atau paritas 

(<2 tahun), dan terlalu banyak (>4 anak) (Dinkes Jawa Tengah, Dinas 

Kesehatan, 2017, h. 51). 

Pada tahun 2016 Dinas Kesehatan Jawa Tengah menciptakan suatu 

program yaitu 5NG ( jateng gayeng nginceng wong meteng) yang merupakan 

gerakan kerja bakti dari pemerintah untuk bidan desa dan kader PKK sejak 

sebelum hamil, selama hamil, nifas, sampai KB. Yang bertujuan untuk 

mengurangi AKI dan AKB (Dinas Kesehatan Jawa Tengah, 2015: h. 21). 
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Pada tahun 2016 di Jawa Tengah juga menciptakan suatu program yaitu 

OSOC  (One Student One Client) yang merupakan sebuah kegiatan untuk 

mendamping ibu dari Hamil, Bersalin, Nifas, Bayi Baru Lahir sampai 

Keluarga Berencana. Program OSOC ini melalui Asuhan Kebidanan dengan 

Asuhan CoC (Continuity of Care) atau asuhan berkelanjutan dari Ibu Hamil, 

Bersalin, Nifas, Bayi Baru Lahir sampai Keluarga Berencana, dengan harapan 

melakukan deteksi dini dan pencegahan terjadinya komplikasi obstetri (Dinas 

Kesehatan Jawa Tengah, 2016: h. 52). 

Continuity of Care (CoC) yaitu serangkaian kegiatan Asuhan Kebidanan 

Berkelanjutan mulai dari masa Kehamilan, Persalinan, Nifas, Bayi Baru Lahir 

dan Keluarga Berencana, yang menghubungkan kebutuhan kesehatan 

perempuan dan kebutuhan serta keadaan pribadi setiap individu. Bidan 

memiliki peran penting dalam menurunkan AKI dan AKB dengan berfokus 

pada asuhan CoC (Continuity of Care) yang artinya bidan memberikan secara 

menyeluruh dan bertanggung jawab terhadap asuhan yang berkesinambungan 

mulai dari ANC (Antenatal Care), INC (Intranatal Care), Asuhan Bayi Baru 

Lahir, asuhan Postpartum, Asuhan Neonatus, dan Pelayanan Keluarga 

Berencana (Homer, et al, 2014; h. 27). 

Di Kabupaten Kendal, AKI menduduki peringkat 7 dari Kabupaten di 

Jawa Tengah, tercatat berdasarkan pemaparan Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Kendal pada tahun 2018, AKI mencapai 2,5 per 100.000 kelahiran 

hidup. Salah satu program Pemerintah Kabupaten Kendal yaitu dengan 

Puskesmas mampu bersalin yang memiliki fasilitas lengkap, memadai, dan 
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mengutamakan kesehatan bagi ibu dan anak(DinKes Kabupaten Kendal 

2018). Berdasarkan cakupan PWS-KIA Puskesmas Cepiring pada bulan 

Januari sampai bulan September 2019 cakupan ibu hamil melakukan 

kunjungan ANC terpadu sebanyak 73,4%. Cakupan  ibu bersalin dari bulan 

Januari sampai September 2019  sebanyak 71,4%. Sedangkan cakupan  kasus 

rujukan karena Ketuban Pecah Dini, Hipertensi, Preeklamsia Berat, serotinus, 

kala 1 memanjang,  sebanyak 5%. Ketuban Pecah Dini menjadi salah satu 

kasus rujukan terbanyak tahun 2019 yaitu 3%, sedangkan pada tahun 2018 

Preeklamsi menjadi salah satu  kasus rujukan terbanyak yaitu 2%, Pada bulan 

Januari sampai September 2019 tidak terdapat ibu hamil yang meninggal dan 

terdapat 6 bayi yang meninggal diakibatkan oleh Bayi Berat Lahir Rendah 

dan Asfiksia (PWS-KIA, Puskesmas Cepiring 2019). 

Berdasarkan laporan PWS-KIA Puskesmas Cepiring pada bulan Januari 

sampai September tahun 2019, cakupan kunjungan ibu hamil (K1) sebanyak 

82,8%, sedangkan cakupan kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan ke 

empat (K4) sebanyak 79,8%, cakupan ibu bersalin di PONED Puskesmas 

Cepiring yaitu 84,8%, cakupan kunjungan nifas (KF) 80,8%, serta cakupan 

kunjungan bayi baru lahir (KN) sebanyak 89,9%, sehingga dapat disimpulkan 

belum memenuhi dari target SPM yaitu 90,0%(PWS-KIA Puskesmas 

Cepiring).  

 Sebagai upaya menurunkan AKI dan AKB Dinas Kesehatan Kabupaten 

Kendal memiliki suatu program yaitu dengan tingkat kesejahteraan, fasilitas 

kesehatatan primer yang memadai. Posyandu yang melayani ibu hamil dan 
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balita secara gratis dan mudah dijangkau aksesnya (Dinas Kesehatan 

Kabupaten Kendal, 2018; h. 25). 

Pertolongan persalinan di Puskesmas Cepiring harus ke tenanga 

kesehatan terlatih. Terdapat 8 bidan pelaksana di Puskemas Cepiring, dan 

terdapat lebih dari 15 bidan one call di Puskesmas Cepiring. Perawatan 

dipantau 6 jam pospartum di ruang nifas. Selanjutnya untuk perawatan ibu 

dan bayi dilakukan oleh bidan desa dengan melakukan kunjungan rumah 

pasien. Dari informasi Kepala Puskesmas Cepiring dapat digambarkan bahwa 

asuhan yang dilakukan di Puskesmas Cepiring adalah Asuhan Berkelanjutan 

CoC (Puskesmas Cepiring, 2019). 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat disimpulkan 

rumusan masalah “Bagaimana Asuhan Kebidanan Berkelanjutan pada Ny. N 

G2P1A0 umur 24 tahun pada masa kehamilan, bersalin, bayi baru lahir, nifas 

dan KB di Puskesmas Cepiring Kabupaten Kendal dengan menggunakan 

pendekatan tujuh langkah Varney serta metode pendokumentasian SOAP? 

 

B. Tujuan Khasus 

1. Tujuan Umum 

Mampu melakukan asuhan Kebidanan Berkelanjutan (Continuity of 

Care) di Puskesmas Cepiring Kabupaten Kendal dengan pendekatan 

manajemen kebidanan 7 (tujuh) langkah Varney dan pendokumentasian 

SOAP. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mampu melakukan asuhan berkelanjutan (continuity of care) pada 

ibu hamil trimester III Ny. N di Puskesmas Cepiring Kabupaten 

Kendal. 

b. Mampu melakukan asuhan berkelanjutan (continuity of care) ibu 

bersalin Ny. N di Puskesmas Cepiring Kabupaten Kendal. 

c. Mampu melakukan asuhan berkelanjutan (continuity of care) bayi 

baru lahir Ny. N di Puskesmas Cepiring Kabupaten Kendal. 

d. Mampu melakukan asuhan berkelanjutan (continuity of care) ibu 

nifas dan KB Ny. N di Puskesmas Cepiring Kabupaten Kendal. 

 

C. Manfaat Studi Kasus 

1. Penulis 

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta menambah ilmu dalam 

bidang kebidanan yang komprehensif dan dapat melakukan asuhan 

kebidanan yang menyeluruh yaitu pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, 

dan KB selama proses belajar di perkuliahan. 

2. Prodi D3 Kebidanan FK Unissula 

Sebagai sumber bacaan di perpustakaan dan sebagai penilaian untuk 

mengetahui potensi mahasiswa dalam menerapkan asuhan kebidanan 

yang komprehensif. 

3. Puskesmas Cepiring Kabupaten Kendal 

Untuk bahan bacaan dan masukan dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan kesehatan dan pelayanan kebidanan yang komprehensif. 
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4. Pasien 

Untuk menambah pengetahuan pasien dan keluarga pada masa 

kehamilan, persalinan, BBL, Nifas dan KB dan mengetahui secara 

keseluruhan tentang kondisi pasien. 

 

D. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara singkat tentang penyusunan 

Proposal Laporan Tugas Akhir ini, secara sistematis dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan latar belakang, tujuan studi kasus, manfaat studi kasus, dan 

sistematika penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN TEORI 

Menguraikan konsep dasar medis meliputi kebidanan, persalinan, nifas, 

BBL, KB, manajemen kebidanan, dan landasan hukum yang mendasari 

praktik kebidanan. 

3. BAB III METODOLOGI 

Menguraikan rancangan studi kasus ruang lingkup, metode perolehan 

data, alur studi kasus, etika penulisan. 

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menguraikan hasil studi kasus dan pembahasan terhadap hasil studi kasus 

terhadap teori yang berhubungan. 

5. BAB V PENUTUP 

Simpulan dan Saran. 


