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ABSTRAK 

 
Isna Amalia Khairiyah1, Dewi Ratnawati2, Noveri Aisyaroh3 
Asuhan Kebidanan Berkelanjutan (Continuity of Care) pada Ny. E di 
Puskesmas Bangetayu Kota Semarang Tahun 2017 
161 hal + 10 tabel + 1 gambar + 11 lampiran 

       Kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, dan nifas merupakan proses 
fisiologis yang dilalui oleh wanita, namun dalam prosesnya terdapat 
kemungkinan suatu keadaan yang dapat mengancam jiwa ibu dan bayi, bahkan 
dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, perlu dilakukan asuhan 
berkelanjutan (Continuity of Care) untuk mengatasi masalah tersebut. Tujuan 
dari penulisan ini adalah untuk memberikan asuhan kebidanan berkelanjutan 
dari kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, serta nifas. 
Laporan Tugas Akhir ini ditulis dalam bentuk kasus dengan menggunakan 
pendekatan 7 langkah manajemen kebidanan Helen Varney dan 
didokumentasikan dalam bentuk SOAP. Sampel yang digunakan sebanyak 1 
orang, yaitu Ny. E di Puskesmas Bangetayu Kota Semarang.  
       Hasil studi kasus didapatkan diagnosa G2P1A0 umur 30 tahun, usia 
kehamilan 37 minggu 6 hari, namun di akhir kehamilan menjadi kehamilan 
patologis karena ibu mengalami PER, bersalin secara normal di BPM Ny. R, 
bayi baru lahir fisiologis, dan nifas patologis, karena mengalami PER. Pada 
masa kehamilan, pemeriksaan 10T tidak dilakukan lengkap. Pada persalinan, 
IMD, pemberian salep mata, penyuntikkan vitamin K tidak dilakukan sesuai 
standar. Pada bayi baru lahir, bayi mengalami bingung putting pada usia 6 
minggu. Pada masa nifas, tekanan darah ibu masih tinggi, kunjungan pertama 
(6-8 jam) tidak dilakukan.   
       Berdasarkan hasil studi kasus dapat disimpulkan bahwa terdapat 
kesenjangan antara teori dengan praktik dalam hal asuhan kebidanan yang 
diberikan. Asuhan yang diberikan pada pasien disesuaikan dengan kebutuhan 
pasien, karena setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.  
Kata Kunci : Asuhan kebidanan berkelanjutan, ibu hamil, ibu bersalin,  
 bayi baru lahir, dan ibu nifas. 
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