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INTISARI
Latar Belakang: Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator
penting dalam menilai derajat kesehatan. Sensitifitas AKI terhadap perbaikan
pelayanan kesehatan menjadikannya indikator keberhasilan pembangunan sektor
kesehatan. Upaya untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dapat dilakukan
dengan memberikan asuhan kebidanan berkesinambungan (continuity of care)
yang dimulai dari masa kehamilan, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan Keluarga
Berencana.
Tujuan: Memberikan asuhan secara berkesinambungan pada ibu hamil, bersalin,
nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana pada Ny. A umur 32 tahun multipara
di Klinik Pratama Anugrah Gamping.
Metode: Laporan Tugas Akhir ini menggunakan metode asuhan kebidanan
berkesinambungan pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan keluarga
berencana yang merupakan metode penelitian deskriptif dengan jenis studi
penelaahan kasus (Case Study).
Hasil: Asuhan berkesinambungan dilakukan dari kehamilan sampai Keluarga
Berencana. Kunjungan kehamilan dilakukan sebanyak 3 kali hasil pemeriksaan
dalam batas normal. Ny. A bersalin secara Sectio Cesarea (SC) di RSU Griya
Mahardika pada tanggal 17 Februari 2018 atas indikasi Ketuban Pecah Dini
(KPD). Bayi lahir pukul 12.45 WIB dalam keadaan menangis kuat, tonus otot
aktif, kulit kemerahan, jenis kelamin laki-laki, BB 3.315 gram, PB 50 cm.
Kunjungan neonatus dilakukan sebanyak 3 kali dan tidak ditemukan masalah.
Kunjungan masa nifas dilakukan sebanyak 3 kali dan tidak ditemukan masalah,
Ny. A memutuskan untuk menggunakan kontrasepsi kondom.
Kesimpulan: Asuhan kebidanan secara berkesinambungan pada Ny. A selama
kehamilan dalam batas normal, bersalin ditemukan penyulit yaitu Ketuban Pecah
Dini (KPD), nifas dalam keadaan normal, bayi baru lahir dan neonatus dalam
keadaan normal dan Keluarga Berencana menggunakan kontrasepsi kondom.
Selama memberikan asuhan tidak ditemukan adanya masalah.
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1
2

Mahasiswa Kebidanan (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
Dosen Kebidanan (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

iii

