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ABSTRAK

Angka kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah
satu indikator utama derajat kesehatan suatu Negara. Berdasarkan data Survei
Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2012 AKI tercatat sebesar
359 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) di
Indonesia didapatkan data sebesar 32 per 100.000 kelahiran hidup. (Profil Kesehatan
Indonesia, 2013) AKI dan AKB juga mengindikasi kemampuan dan kualitas
pelayanan kesehatan. Tujuan Laporan Tugas Akhir  ini memberikan asuhan
kebidanan secara Continuity of care pada ibu hamil, bersalin, nifas, neonatus dan KB
dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan.

Asuhan continuity of care dilakukan mulai dari kehamilan, persalinan, nifas,
bayi baru lahir, sampai dengan Keluarga Berencana (KB) dengan menggunakan
metode Asuhan Kebidanan. Asuhan diberikan di Rumah Ny. Y dan di Puskesmas
Siwalankerto dimulai tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan 13 Mei 2016.
Kunjungan asuhan kebidanan dilakukan sebanyak 14 kali diantaranya
Kunjungan hamil 3 kali, bersalin 1 kali, nifas 4 kali, bayi baru lahir 4 kali dan KB 2
kali.

Asuhan kebidanan diberikan pada Ny. Y G2P1001 UK 36-37 Minggu
pada tanggal 25 Maret 2016. Dari kunjungan 1 hingga 3 didapatkan hasil dalam batas
normal. Pada tanggal 20 April 2014 jam 06.40 Ibu melahirkan bayinya secara
normal di Puskesmas Siwalankerto Surabaya dengan usia kehamilan 40 Minggu
kondisi bayi lahir sehat dan selamat BB 3450 gram dan PB 49 cm. Pada masa nifas
dilakukan kunjungan 1 hingga 4 kali didapatkan hasil kondisi ibu baik, involusi dan
laktasi berjalan dengan baik, luka jahitan tidak terdapat infeksi dan pemeriksaan
tanda-tanda vital dalam batas normal. Keadaan bayi pada kunjungan 1 hingga 4
dalam keadaan baik, tanda-tanda vital dalam batas normal, tidak ada tanda-tanda
infeksi dan komplikasi pada bayi baru lahir. Kunjungan KB pertama dilakukan
dengan cara memberikan konseling kepada ibu tentang metode kontrasepsi dan pada
kunjungan KB kedua ibu telah memutuskan akan menggunakan KB suntik 3 bulan
setelah masa nifas usai.

Berdasarkan hasil dari Asuhan kebidanan pada Ny. Y yang telah dilakukan
kurang lebih dua bulan dimulai dari masa hamil trimester III, bersalin, nifas, neonatus
sampai KB didapatkan hasil pemeriksaan dalam batas normal, tidak ada penyulit dan
komplikasi apapun. Diharapkan klien dapat menerapkan konseling yang telah diberikan
selama dilakukan asuhan kebidanan sehingga kondisi ibu dan bayi sehat dan mencegah
terjadinya komplikasi sejak dini.

Kata Kunci : Kehamilan, Persalinan, masa nifas


