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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Ibu dan anak terutama bayi baru lahir merupakan kelompok 

masyarakat yang rentan dan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah 

dan masyarakat karena masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan 

Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia. Hasil Survei Demografi dan 

Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 menunjukan terdapat 359 kematian 

maternal per 100.000 kelahiran hidup dan 32 kematian bayi per 1.000 

kelahiran hidup. Angka ini masih cukup jauh dari target Millenium 

Development Goals (MDG’s) pada tahun 2015 yaitu AKI sebesar 102 per 

100.000 kelahiran hidup dan AKB sebesar 23 per 1000 kelahiran hidup 

(Kementerian Kesehatan RI, 2012). 

Jumlah AKI di Kota Yogyakarta mengalami penurunan menjadi 46 

per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2014 yang sebelumnya pada tahun 

2011-2013 justru meningkat dengan perolehan 204 per 100.000 kelahiran 

hidup di tahun 2013. AKB di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan 

dengan menyumbangkan angka sebesar 14,19 per 1000 kelahiran hidup pada 

tahun 2014. Dengan angka pencapaian tersebut dapat menggambarkan 

bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam 

mencegah dan menanggulangi faktor-faktor yang dapat memicu kenaikan 

AKI dan AKB (Dinkes Kota Yogyakarta, 2015). 
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Kebijakan pemerintah terbaru dalam menurunkan  AKI dan AKB di 

Indonesia yaitu disahkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 97 Tahun 2014  yang di dalamnya memuat mengenai 

pelayanan kesehatan terhadap ibu dan bayi mengacu pada pemberian asuhan 

yang berkelanjutan. Peraturan Menteri Kesehatan no 97 tahun 2014 pada 

BAB I pasal 4 berbunyi “Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa 

Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan 

Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual diselenggarakan 

dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang 

dilaksanakan secara menyeluruh terpadu dan berkesinambungan” 

(Kementerian Kesehatan RI, 2014). 

Salah satu upaya dalam menurunkan kematian ibu dan bayi adalah 

dengan meningkatkan cakupan pemeriksaan kehamilan oleh tenaga 

kesehatan. Indikator yang digunakan adalah cakupan ibu hamil yang pertama 

kali mendapat pelayanan antenatal (K1) yang merupakan indikator akses, dan 

cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal minimal 

empat kali sesuai standar (K4) yang menggambarkan tingkat perlindungan 

ibu hamil di suatu wilayah. Selain cakupan pemeriksaan kehamilan oleh 

tenaga kesehatan, upaya yang dilakukan dalam asuhan kebidanan persalinan 

dengan indikator persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang berwenang 

dan berada di fasilitas kesehatan. Sementara  untuk pemantauan pemeriksaan 

ibu dan bayi pascasalin yaitu dengan melakukan kunjungan nifas dan 

neonatus. Kunjungan nifas (KF) dilakukan sebanyak 4 kali dan Kunjungan 
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Neonatus (KN)  minimal dilakukan sebanyak 3 kali (Saiffudin, 2009 dan 

Kemenkes RI, 2010).  

Continuity of Care (COC) merupakan model asuhan kebidanan yang 

diberikan kepada pasien yang dilakukan secara berkelanjutan. Penggunaan 

model ini mampu memberikan proses pembelajaran yang unik dimana bidan 

menjadi lebih memahami tentang filosofi kebidanan. Selain itu model asuhan 

ini juga memberikan hubungan timbal balik yang baik dari pasien kepada 

bidan sehingga menimbulkan rasa saling percaya yang dapat meningkatkan 

pemberian asuhan berfokus terhadap wanita. Penggunaan model COC ini 

pernah teliti oleh Yanti, dkk (2015) dengan membandingkan 56 mahasiswa 

kebidanan yang menggunakan COC dengan 52 mahasiswa yang 

menggunakan model asuhan terfragmentasi pelayanan medis. Dalam 

penelitian ini tidak ditemukan adanya kematian maternal pada mahasiswa 

kebidanan yang menggunakan model asuhan COC  . Menurut Fraser dan 

Cooper (2009), istilah kontinuitas sendiri merupakan pemberi perawatan bagi 

ibu untuk memungkinkan agar hubungan antara ibu dan bidan dapat 

berkembang sejalan dengan waktu. Bidan memberikan dan melaksanakan 

sebagian besar asuhan kebidanan ibu dan cenderung siap sedia jika terjadi 

situasi krisis dalam kehamilan, termasuk kelahiran dan persalinan pada ibu 

tersebut.  

Berdasarkan data PWS KIA tahun 2015 tercatat 104 ibu hamil di 

Puskesmas Danurejan II. Puskesmas Danurejan II membawahi lingkup 

pelayanan kesehatan mencakup 2 kelurahan yaitu Kelurahan Bausasan dan 
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Kelurahan Suratmajan. AKI pada tahun 2015 di wilayah kerja Puskesmas 

Danurejan II yaitu 0 sementara untuk AKB terdapat 1 kematian bayi pada 

tahun 2015 dikarenakan bayi Kecil Masa Kehamilan (KMK) dan komplikasi 

Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) (Puskesmas Danurejan II, 2015). 

Pencapaian cakupan K1 dan K4 di Puskesmas Danurejan II 

menyentuh angka persentase 100% dan 81,73% pada tahun 2015 dengan 

perolehan K4 tahun sebelumnya merupakan angka terendah di Kota 

Yogyakarta. Persalinan yang di tolong oleh tenaga kesehatan mencapai 

100%. Cakupan KF3 memperoleh persentase 67,53% di tahun 2015 

meningkat dari tahun sebelumnya serta cakupan KN1 dan KN Lengkap 

menyentuh persentase 100% dan 72,7% pada pelaporan tahun 2014. 

Peningkatan angka-angka tersebut merupakan tanda bahwa dari pihak 

Puskesmas khususnya pada pelayanan KIA telah memberikan upaya yang 

cukup baik (Puskesmas Danurejan II, 2015). 

Salah satu komplikasi yang sering ditemui pada ibu hamil adalah 

kejadian anemia. Menurut Riskesdas 2013 masih terdapat 37,1 % ibu hamil 

dengan anemia, sementara di Kota Yogyakarta ibu hamil anemia masih pada 

kisaran 15 sampai 39%. Kejadian anemia ini dapat menyebabkan komplikasi 

seperti abortus, KPD, hambatan tumbuh kembang janin serta perdarahan. 

Salah satu dari komplikasi yang dapat ditimbulkan anemia yaitu perdarahan 

ternyata termasuk dalam lima penyebab utama AKI di Indonesia dengan 

angka sebesar 30,3% di tahun 2013. Menurut Manuaba (2010) ibu hamil 

anemia dapat member dampak pada janin yaitu adanya gangguan 
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pertumbuhan janin dikarenakan nutrisi yang tidak terserap dengan baik. Oleh 

karena itu mengapa kejadian anemia ibu hamil sangat berhubungan dengan 

pertumbuhan janin terhambat (PJT). 

Komplikasi yang sering dijumpai dalam penanganan bayi yaitu 

adanya kejadian BBLR dan asfiksia yang masih menjadi penyebab AKB 

terbanyak di Provinsi DIY. Angka kejadian BBLR pada Kota Yogyakarta 

menunjukkan 13 kasus pada tahun 2013. Kejadian BBLR ini bisa disebabkan 

oleh berbagai faktor salah satunya nutrisi ibu pada masa kehamilan yang 

kurang mencukupi kebutuhan janin. Janin yang mengalami kekurangan 

nutrisi tersebut erat kaitannya dengan PJT yang nantinya akan mengarah pada 

keluaran janin dengan BBLR (Dinas Kesehatan Provinsi DIY, 2013).  

Dari uraian di atas dengan adanya kematian neonatus pada wilayah 

kerja Puskesmas Danurejan II pada tahun 2015, kemudian cakupan pelayanan 

kesehatan K4 menyentuh angka terendah di Kota Yogyakarta pada tahun 

2014 penulis tertarik untuk melakukan penelitian bersifat COC pada salah 

satu ibu hamil di wilayah tersebut untuk memberikan asuhan dan 

pendampingan selama masa hamil, bersalin sampai nifas dan neonatus. Ibu 

hamil yang menjadi responden adalah Ny S usia 30 tahun G2 P1 A0 Ah 1 

dengan faktor risiko anemia ringan dan pertumbuhan janin terhambat (PJT).   
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B. Rumusan Masalah 

“Bagaimana Asuhan Kebidanan Berkelanjutan saat masa kehamilan, 

persalinan, BBL/neonatus, nifas dan keluarga berncana (KB) pada Ny. S G2 

P1 A0 Ah1 umur 30 tahun dengan anemia dan PJT di wilayah kerja 

Puskesmas Danurejan II ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mampu memberikan asuhan kebidanan berkesinambungan (Continuity of 

Care) pada pasien mulai dari masa kehamilan, bersalin, BBL/neonatus, 

nifas dan KB. 

2. Tujuan Khusus  

a. Diketahui perkembangan asuhan kebidanan kehamilan yang diberikan 

selama kehamilan trimester III pada Ny. S umur 30 tahun dengan 

anemia ringan dan PJT.  

b. Diketahui perkembangan asuhan kebidanan persalinan pada Ny. S 

umur 30 tahun 

c. Diketahui perkembangan asuhan kebidanan BBL dan neonatus pada 

bayi Ny. S 

d. Diketahui perkembangan asuhan kebidanan masa nifas pada Ny. S 

umur 30 tahun  

e. Diketahui perkembangan asuhan kebidana keluarga berencana pada 

Ny. S umur 30 tahun 
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f. Melakukan pendokumentasian pada setiap asuhan yang diberikan 

kepada Ny. S umur 30 tahun selama kehamilan, persalinan, 

BBL/neonatus, nifas dan KB.  

 

D. Ruang Lingkup 

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dan Keluarga Berencana meliputi 

kehamilan, persalinan, BBL/neonatus, nifas dan KB pada Ny. S usia 30 tahun 

G2 P1 A0 Ah1 di Puskesmas Danurejan II.  

 

E. Manfaat 

1. Manfaat teoritis 

Hasil studi kasus ini dapat sebagai pertimbangan masukan untuk 

menambah wawasan tentang asuhan kebidanan komprehensif pada ibu 

hamil, bersalin, BBL/neonatus, nifas dan KB kepada peneliti selanjutnya.  

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Bidan Puskesmas Danurejan II  

Hasil studi kasus ini dapat sebagai pertimbangan masukan dalam 

melakukan pemantauan kesehatan ibu yang dapat petugas kesehatan 

berikan dengan bantuan kader kesehatan pada wilayah setempat.  

b. Bagi Penulis 

Hasil studi kasus ini dapat sebagai sarana untuk mengasah 

kemampuan dalam memberikan asuhan komprehensif kepada ibu 

secara intensif 
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c. Bagi Pasien 

Hasil studi kasus ini dapat sebagai pemberian asuhan yang terfokus 

pada pasien dimana kesehatan ibu selama proses kehamilan, 

persalinan, BBL/neonatus, nifas dan KB dapat terpantau dengan baik 

sehingga dapat mengurangi adanya resiko komplikasi yang mungkin 

tidak dapat dideteksi secara mandiri oleh pasien.  

 

 

 

 

 

  


