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ABSTRAK 

 

 Pada tahun 2015, diperkirakan AKI di dunia sebesar 303.000 per 100.000 

kelahiran hidup dan AKB sebesar 41 per 1000 kelahiran hidup. Bidan turut 

berperan untuk membantu mengurangi AKI, AKB dengan melakukan asuhan 

kebidanan Continuity Of Care (COC). 

 Laporan Tugas Akhir ini menggunakan metode Studi Observasional, yaitu 

dengan mencatat informasi faktual yang mendalam tentang individu tersebut 

berserta masalah yang dihadapinya dimana subjek pengambilan kasus pada Ny 

“M” G1P1A0 umur 30 tahun di Rumah Bersalin Mitra Ananda Palembang dari 

tanggal 21 November 2018 sampai 23 febuari 2019. Teknik pengumpulan data 

menggunakan dua jenis data primer dan skunder.  

 Asuhan kebidanan pada Ny “M” yang dilakukan secara Continuity Of 

Care (COC) kehamilan 31 minggu pada kehamilan TM III, persalinan kala I-IV, 

BBL, nifas 6 jam, nifas 6 hari, neonatus 6 jam, neonatus 6 hari dan KB masih 

dalam lingkup yang fisiologis tidak terdapat masalah dalam memberikan asuhan 

dan tidak ada komplikasi yang patologis. 

 Asuhan kebidanan Continuity Of Care (COC) telah diberikan menyeluruh 

dan tidak ditemukan masalah patologis pada asuhan yang diberikan, klien 

kooperatif dan mengikuti saran yang diberikan bidan. Bidan mengharapkan klien 

tetap menjaga kesehatannya dan bayi sesuai dengan edukasi yang diberikan agar 

kesehatan ibu, bayi dapat terjaga sehingga asuhan yang diberikan dapat tercapai 

sesuai dengan mutu asuhan kebidanan. Kesimpulan asuhan yang diberikan pada 

Ny “M” dilakukan dengan penanganan serta perawatan yang cepat dan tepat tidak 

ada kendala maupun kelainan dalam pengambilan data kooperatif, dilakukan 

asuhan Continuity Of Care (COC). Sehingga kehamilan ibu baik, persalinan 

normal, nifas baik, BBL sehat dan neonatus sehat. 

 

Kata Kunci  : Asuhan Kebidanan Fisiologis, Continuity Of Care 

Daftar Pustaka  : 36 sumber buku (2013-2018). 
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