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Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang, masuk tahun 2014, 

pada tahun 2017 masih terdaftar sebagai mahasiswa Prodi D3 Kebidanan 

Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang tingkat III 

semester VI. 

 

 

 

 

 



MOTTO  

 

Perlu perjuangan untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan 

Don’t give up 

(Penulis) 

Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu selesai 

(dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan 

hanya kepada Allahlah hendaknya kamu berharap 

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERSEMBAHAN 

 
Laporan Tugas Akhir ini special kupersembahkan untuk : 

1. Allah SWT, yang sampai saat ini penulis masih sangat yakin dan percaya 

apa yang terjadi pada diri saya semua atas kehendak-Mu. Terimakasih telah 

Kau berikan kesempatan melewati suatu kehidupan dengan cara yang 

sangat indah ini. 

2. Yang tercinta ayahanda Agus Margo wibowo dan ibunda Sunarsih, saya 

bangga bisa diberi kesempatan hidup bersama kalian menjadi anak kalian 

dalam satu ikatan keluarga. Saya bangga  Allah mengirimkan malaikat  

tanpa sayap yang sangat, sangat, dan sangat luar biasa. Mungkin luar biasa 

saja tidak cukup untuk menggambarkan bagaimana sosok kalian dimata 

saya. Mungkin ucapan terimakasih saja tidak akan cukup mengganti apa 

yang kalian berikan selama ini, mata yang tak pernah lelah untuk begadang 

sampai malam menemani anaknya mengerjakan tugas-tugas, telinga yang 

tak pernah lelah mendengar keluh kesah anaknya, kasih sayang yang tiada 

batas, doa setiap hari yang kalian panjatkan, perhatian, perlindungan, 

dukungan moril dan materi, nasehat, kerja keras setiap hari, semangat untuk 

terus maju menghadapi hidup ini. Berkat semua itu dari kalian saya dapat 

menyelesaikan LTA ini tepat pada waktunya walaupun ujiannya sangat 

banyak. Terimakasih telah menjadi ayah dan ibu terhebat didunia ini. 

3. Yang tersayang my sister’s (mba mbot) Umi Munziah kakak satu-satunya 

yang kadang bisa menjadi ibu, sahabat, motivator, tempat curhat, tempat 

mencari solusi, tempat sandaran, dan tempat ATM ku hehe. Dan my litle 

sister (cilik’an) Faridho Husnul Khotimah adik satu-satunya yang kadang 

menjadi kakak, sahabat, motivator, dan tempat curhat, selalu bikin jengkel, 

sebel, bete, naik darah seketika. Terimakasih karena sudah bersedia 

mendengarkan keluh kesahku. Berkat kalian saya mengerti akan arti sebuah 

ikatan kakak beradik apalagi perempuan semua. Yang kalau dekat selalu 

bercanda hingga berantem sampai salah satu pasti ada yang nangis, yang 

kalau salah satu jauh kangennya luar biasa berasa rumah sepi tanpa huni 

katanya haha. Minta maaf karena selalu merepotkan kalian, membuat kalian 

jengkel dan naik darah karena kadang mood-mood’an kalau disuruh bantuin 

beres-beres rumah dan belum bisa menjadi panutan yang baik bagi kalian.  

4. Yang tersayang selanjutnya my grandmather, budhe, pakde, om, tante dan 

semua yang menyayangi saya yang selalu mendoakan saya agar dilindungi 

Allah SWT dan sukses dunia maupun akhirat. 

5. My best friends, Yuna Silviana and Sefti Puji Rahayu (sahabat dari awal 



masuk kuliah sampai sekarang, sahabat ngegosip, ngebaper, ngetawain hal 

luchu dan ga luchu, saling kasih semangat, motivasi satu sama lain), Nurul 

Farida and Lia Nurul Kamalia (konco curhat panjang kali lebar soal gebetan 

dan pacar masing-masing, sampai dikira kita kembar karena sering bareng), 

mba Melina Ayu Damayanti (teman seperjuangan satu ibu satu kandungan 

selama kuliah), mba Wahyuningsih and Etana Luthfiana (2 komting terbaik 

selama masa pemerintahannya yang siap sedia membantu dan memberi 

semangat, dukungan anak buahnya terutama saya). 

6. Segenap big family prodi D3 Kebidanan angkatan 2014 dibawah naungan 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selama 3 tahun ini banyak 

sekali memberikan kenangan, pelajaran, pengalaman hidup, keakraban, 

keramahan, canda tawa bahkan tak sedikit perbedaan pendapat yang 

bermuara pada pertengkaran sesaat. Terimakasih untuk semua kegilaannya 

konco “Fetus’14”. 

7. The big family of sahabat MTs HidaS,“Friendship Pigeon Stars” (mba Ana, 

mba Nadlir, Vivi sipit, Fatimah, Vina, Covina, Heni and Almh Meysy) sahabat 

ngalay, ngedan, ngrusuh, kalau lagi kumpul ga bisa ngerem ketawa. 

Terimakasih telah menjadi bagian dari hidup saya gaes. 

8. My best friends of MA HidaS, “Cimol Unyu-Unyu” (Linda Pance and Covina) 

yangtelah memberikan doa, semangat, dukungan, canda tawa buat saya. 

Yang sudah bersedia menjadi sahabat terbaik saya sampai sekarang dan 

selamanya ya beb Insya Allah tanpa memandang status, materi, dan jabatan. 

9. M. Lutfi Khanif sahabat dari MTs, terimakasih telah setia menemani 

begadang hingga malam saat megerjakan tugas, nulis askeb, ngasih 

semangat dan doa buat saya. Dan konco dari (TK, SD, MTs, MA) M. Nur 

Ifanto yang telah membantu mencarikan pasien ibu hamil sampai malam 

untuk ujian praktek. Mas Arif Susanto yang sering mendengarkan 

curhatanku. Terimakasih kepada kalian semua. 

10. Yang terakhir untukmu jodohku, sampai LTA ini selesai saya belum 

mengetahui siapakah orang yang rela tulang rusuknya menjadi diriku. Allah 

masih saja merahasiakan kamu. Tapi perlu kamu tahu, dalam masa 

penantian panjangku akan kehadiranmu saya menyusun LTA ini, 

memperjuangkan dan senantiasa memantaskan diri untuk menjadi ma’mum 

di dunia dan akhiratmu. 
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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

Rahmat dan hidayah-Nya sehingga pembuatanLaporan Tugas Akhir yang 

berjudul “Asuhan Kebidanan Berkelanjutan (Continuity Of Care) Pada Ny. R Di 

Puskesmas Bangetayu Kota Semarang Tahun 2016” ini dapat sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan.Laporan Tugas Akhir ini diajukan sebagai salah satu 

persyaratan untuk mencapai gelar Ahli Madya Kebidanan (D3 Kebidanan) 

Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Penulis menyadari bahwa selesainya pembuatan Laporan Tugas Akhir ini 

adalah berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu 

perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. H. Anis Malik Thoha, Lc., MA., PhD, selaku Rektor Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 

2. Dr. dr. H. Setyo Trisnadi, S. H., Sp.KF  selaku Dekan Fakultas Kedokteran 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Machfudloh, S. SiT., M.H.Kes selaku Ketua Program Studi D3 Kebidanan 

Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

4. Isna Hudaya, S. SiT., M.Biomed, selaku dosen pembimbing I yang telah 

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan hingga penyusunan 

Laporan Tugas Akhir ini selesai. 

5. Sri Wahyuni, S. ST., M.Keb selaku dosen pembimbing II yang telah 

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan hingga penyusunan 

Laporan Tugas Akhir ini selesai. 

6. Endang Susilowati, S. SiT., M.Kes selaku dosen penguji I yang telah 

meluangkan waktu untuk menguji hingga lulus Laporan Tugas Akhir ini. 



7. Muliatul Jannah, S. ST., M.Biomed selaku dosen penguji II yang telah 

meluangkan waktu untuk menguji hingga lulus Laporan Tugas Akhir ini. 

8. Seluruh Dosen dan Karyawan Program Studi D3 Kebidanan Fakultas 

Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

9. Ketua Puskesmas Bangetayu dan Tim yang telah memberikan ijin kepada 

peneliti untuk melakukan penelitian di Puskesmas Bangetayu Kota 

Semarang. 

10. Ayahanda Agus Margo Wibowo dan Ibunda Sunarsih orang tua tercinta, 

yang selalu mendidik, memberikan dukungan moril dan materil sehingga 

penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

11. Semua pihak yang terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang 

telah membantu dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. 

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa hasil 

laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan pembaca guna 

perbaiakan dan penyempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. 
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