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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan

salah satu indikator keberhasilan kualitas kesehatan. Penurunan Angka

Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih menjadi prioritas

program kesehatan Indonesia (Kemenkes RI, 2021).

Angka Kematian Ibu (AKI) berdasarkan data dari Profil Kesehatan

Indonesia tahun 2020 menunjukkan 4.627 terjadi kematian di Indonesia. Hal ini

menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2019 sebesar 4.221 kematian.

Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) disebabkan oleh berbagai faktor risiko

seperti hipertensi, perdarahan, anemia, diabetes, infeksi, penyakit jantung dan

lain-lain. Angka Kematian Balita pada tahun 2020 mencapai 28.158 dengan

72,0% (20.266 kematian) terjadi pada masa neonatus. Dari seluruh kematian

neonatus sebanyak 72,0% (20.266 kematian) terjadi pada usia 0-28 hari, 19,1%

(5.386 kematian) terjadi pada usia 29 hari – 11 bulan dan 9,9% (2.506 kematian)

terjadi pada usia 12 – 59 bulan. Berat badan lahir rendah (BBLR) menjadi

penyebab kematian neonatal terbanyak (Kemenkes RI, 2021).

Angka Kematian Ibu (AKI) di Jawa Tengah pada tahun 2020 mengalami

kenaikan dari 76,9 menjadi 98,6 per 100.000 kelahiran hidup. Sebesar 61,3

terjadi pada waktu nifas, 26,6 pada waktu hamil, 12,1 persen terjadi pada waktu
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persalinan. Berdasarkan kelompok umur sebesar 60,8 persen terjadi pada usia 20-

34 tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) di Jawa Tengah tahun 2020 mengalami

penurunan sebesar 7,8 per 1.000 kelahiran hidup. 25 persen kematian bayi

disebabkan karena BBLR (Dinas Kesehatan Jawa Tengah, 2021). Data AKI di Kota

Surakarta tahun 2020 mengalami kenaikan dari 40,08 menjadi 41,53 per 100.000

kelahiran hidup. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami penurunan

dari 4,9 menjadi 2,4 per 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan laporan dari puskesmas

tahun 2020 ditemukan kematian bayi sejumlah 11 bayi dari 9.634 kelahiran hidup.

(Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2021).

Saat ini di dunia termasuk Indonesia dalam situasi pandemi Covid-19. Banyak

pembatasan hampir ke semua layanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan ibu

dan anak. Ibu hamil sangat rentan untuk tertular Covid-19 karena memiliki risiko

lebih tinggi terjadi penyakit berat, morbiditas dan mortalitas. Apabila hal ini tidak

mendapatkan perhatian, maka pengawasan terhadap ibu hamil dengan risiko tinggi

tidak akan terlaksana dengan baik, dan kemungkinan akan terjadi kematian ibu

yang lebih tinggi (POGI, 2020).

Asuhan Continuity of Care (COC) adalah upaya untuk memberikan asuhan

secara berkesinambungan mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir,

dan keluarga berencana (WHO, 2016). Pada masa pandemi Covid-19 asuhan

kebidanan Continuity of Care (COC) sangat diperlukan untuk menjawab

kekhawatiran ibu dan keluarga. Pelayanan asuhan kebidanan Continuity of Care

(COC) berupa pendampingan secara menyeluruh dan berkelanjutan dapat
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membantu upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka

Kematian Bayi (AKB) (Ningsih, 2017).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan asuhan

kebidanan berkelanjutan Continuity of Care (COC) mulai dari masa kehamilan,

persalinan, nifas, bayi baru lahir hingga keluarga berencana pada Ny. W umur 20

tahun di Puskesmas Gambirsari Surakarta. Kegiatan ini dilakukan guna

mengaplikasikan ilmu teori dan praktik yang sudah didapat. Diharapkan dengan

asuhan yang diberikan tersebut dapat meningkatkan kualitas calon tenaga

kesehatan dan dapat meningkatkan kesehatan bagi ibu dan bayi di Indonesia dengan

menggunakan manajemen asuhan kebidanan di Masa Pandemi Covid-19.

B. Identifikasi Masalah

“Bagaimana Asuhan Kebidanan Terintegrasi pada Ny. W umur 20 Tahun di

Puskesmas Gambirsari Surakarta?”

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mahasiswa dapat memberikan asuhan kebidanan Continuity of Care (COC)

pada ibu dari masa kehamilan, persalinan, masa nifas, bayi baru lahir dan

keluarga berencana (KB) sesuai standar asuhan dengan menggunakan

pendekatan manajemen kebidanan di Masa Pandemi Covid-19.
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2. Tujuan Khusus

a. Melakukan pengkajian pada ibu hamil, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir,

dan keluarga berencana.

b. Menyusun diagnosa kebidanan, masalah, dan kebutuhan sesuai dengan

prioritas yang terjadi pada ibu hamil, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir,

dan keluarga berencana pada Masa Pandemi Covid-19.

c. Merencanakan dan melaksanakan asuhan kebidanan secara Continuity of

Care (COC) pada ibu hamil, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir, dan

keluarga berencana, termasuk tindakan antisipatif, tindakan segera dan

tindakan komprehensif (penyuluhan, dukungan, kolaborasi, evaluasi/follow

up dan rujukan) di Masa Pandemi Covid-19.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan, informasi dan bahan

institusi pendidikan dalam menerapkan proses menajemen kebidanan secara

Continuity of Care (COC) di Masa Pandemi Covid-19.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bidan
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Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan agar lebih

meningkatkan mutu pelayanan secara optimal sesuai dengan standar

pelayanan kebidanan..

b. Bagi Penulis

Meningkatkan pengetahuan, meningkatkan pemahaman, dan mampu

mengaplikasikan teori yang didapat untuk menangani atau memecahkan

permasalahan praktis tentang asuhan kebidanan secara berkelanjutan

Continuity of Care (COC) pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir,

dan keluarga berencana di Masa Pandemi Covid-19

c. Bagi Klien

Mendapatkan pendampingan dan pemantauan kesehatan secara

berkelanjutan Continuity of Care (COC) serta mendeteksi dini kelainan

patologi selama masa kehamilan, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir dan

keluarga berencana di Masa Pandemi Covid-19.
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