BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah dilakukan asuhan kebidanan continuity of care yaitu dimulai pada
masa kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir pada Ny. E umur 28
tahun multipara di BPS Erni Kumala Dewi Minggiran Suryodiningratan kota
Yogyakarta yang dimulai dari bulan Agustus 2020 sampai dengan Oktober
2020 maka penulis dapat memberikan kesimpulan:
1. Asuhan kebidanan pada ibu hamil yang didapatkan oleh Ny.E umur 28
tahun multipara di BPS Erni Kumala Dewi Minggiran Suryodiningratan
kota Yogyakarta sudah sesuai dengan standar pelayanan, asuhan diberikan
sebanyak 3 kali, tidak terdapat penyulit maupun komplikasi yang terjadi
selama kehamilan Ny. E
2. Asuhan kebidanan pada ibu bersalin dilakukan saat usia kehamilan Ny. E
35 minggu lebih 2 hari, asuhan tersebut dilakukan di BPS Erni Kumala
Dewi Minggiran Kota Yogyakarta dan sudah sesuai dengan standar yang
berlaku dan tidak terdapat penyulit maupun komplikasi yang terjadi selama
proses persalinan Ny. E.
3. Asuhan kebidanan pada ibu nifas dilakukan sebanyak 3 kali kunjungan yang
dilakukan di BPS Erni Kumala Dewi Yogyakarta asuhan yang pertama
dilakukan saat masa nifas 6 jam, kunjungan yang kedua dilakukan saat masa
nifas 4 hari, dan kunjungan ketiga saat masa nifas 29 hari. Asuhan yang
diberikan sesuai dengan standar pelayanan kebidanan.
4. Asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dilakukan sebanyak 3 kali
kunjungan yang dilakukan di BPS Erni Kumala Dewi Minggiran
suryodingratan kota Yogyakarta, kunjungan pertama dilakukan saat bayi
berumur 6 jam, kunjungan kedua dilakukan saat bayi berumur 4 hari, dan
kunjungan ketiga dilakukan saat bayi berumur 8 hari, asuhan yang diberikan
sudah sesuai dengan standar pelayanan, tidak terdapat kelainan maupun
komplikasi yang terjadi pada By. Ny. E.
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B. Saran
1. Bagi Klien Khususnya Ny. E
Diharapkan pada Ny. E lebih memperhatikan akan anjuran yang telah
didapatkan agar dapat segera ditangani jika mengalami suatu penyulit atau
komplikasi yang terjadi pada dirinya maupun bayinya. Mematuhi
konseling-konseling yang telah diberikan selama kehamilan, masa nifas,
bersalin dan bayi baru lahir dengan tujuan agar dapat terdeteksi
kemungkinan risiko, tanda bahaya atau penyulit yang terjadi sehingga dapat
dilakukan tindakan segera.
2. Bagi Tenaga Kesehatan Khususnya Bidan di BPS Erni Kumala Dewi
Minggiran Kota Yogyakarta
Diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu dan
anak menerapkan pelayanan kesehatan sesuai standar, agar angka
morbiditas dan mortalitas menurun.
3. Bagi Penulis
Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan memperbanyak
pengalaman khususnya pada asuhan kebidanan berkesinambungan
(Continuity of Care) pada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir.
4. Bagi Institusi Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
Diharapkan dapat meningkatkan penyediaan fasilitas sarana dan
prasarana yang mendukung, sumber referensi untuk

mengetahui

perbandingan antara terdapat di lahan maupun teori khusunya untuk asuhan
kebidanan berkesinambungan atau Continuity of Care (CoC) selanjutnya.

