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RINGKASAN

Pada dasarnya kehamilan dan persalinan merupakan proses alamiah yang
pasti dilewati oleh wanita normal, masalah utama yang seringkali dihadapi dalam
maternal care adalah masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka
Kematian Bayi (AKB). Tujuan dari laporan Tugas Akhir ini untuk memberikan
asuhan kebidanan secara continuity of care dengan menggunakan manajemen
kebidanan sehingga dapat menekan AKI dan AKB.

Desain penelitian ini menggunakan studi kasus yang dilakukan secara
komprehensif (continuity of care) pada ibu hamil sampai masa nifas, bayi baru
lahir dan KB. Asuhan yang dilakukan di PMB Suwati Amd.Keb Surabaya dimulai
dari tanggal 05 Juni 2018 sampai 06 Juli 2018. Kunjungan hamil dilakukan
sebanyak 2 kali dikarenakan jarak pengmbilan pasien terlalu dekat dengan tafsiran
persalinan, bersalin 1 kali, nifas 4 kali, neonatus 4 kali, dan keluarga berencana 2
kali.

Asuhan kebidanan yang pertama diberikan pada Ny “F” UK 39-40 minggu
pada tanggal 05 Juni 2018 ibu tidak ada keluhan. Kunjungan hamil kedua tanggal
09 Juni 2018 UK 39-40 minggu ibu mengeluh sering kencing. Pada tanggal 11
Juni 2018 jam 06.30 WIB ibu melahirkan bayinya secara spontan BBL 3600 gram,
PB 50 cm. Pada kunjungan 1-4 masa nifas didapatkan hasil pemeriksaan dalam
batas normal, involusi dan laktasi berjalan dengan baik. Pada kunjungan bayi 1-4
didapatkan hasil pemeriksaan dalam batas normal dan tidak dijumpai infeksi.
Pada kunjungan KB ibu memilih menggunakan KB suntik 3 bulan.

Berdasarkan hasil continuity of care yang telah dilakukan pada Ny. F saat
hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan KB didapatkan hasil dalam batas
normal sehingga diharapkan klien dapat menerapkan konseling yang telah
diberikan selama dilakukan asuhan kebidanaan sehingga kondisi ibu dan bayi
sehat serta mencegah terjadinya komplikasi.
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