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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori Medis 

1. Program Keluarga Berencana 

Pemecahan masalah kependudukan di Indonesia, pemerintah 

melaksanakan kebijakan dan usaha-usaha, yaitu : 

a. Menurunkan tingkat kelahiran sebanyak 50 % pada tahun 1990 

dibandingkan pada tahun 1971 melalui program keluarga berencana. 

b. Memeratakan penyebaran penduduk melalui transmigrasi. 

c. Secara bertahap memberikan pengertian dan pengetahuan tentang 

kependudukan dan keluarga berencana agar sikap penerimaan terhadap 

keluarga besar dapat diubah menjadi sikap keluarga kecil menuju Norma 

Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). (Sofian, 2011; h. 190) 

Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 1970 tentang BKKBN yaitu 

Depkes sebagai unit pelaksana program KB. BKKBN yaitu badan resmi 

pemerintah yang bertanggungjawab penuh mengenai pelaksanaan program 

KB di Indonesia (Handayani, 2010; h. 19). 

Selanjutnya dalam mengembangan kegiatan BKKBN yaitu menjadi 

Program Nasional Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai 2 

tujuan, yaitu : 

a. Tujuan demografis, yaitu dapat dikendalikannya tingkat pertumbuhan 

penduduk. Sebagai patokan dalam usaha mencapai tujuan tersebut, telah 

ditetapkan suatu target demografis berupa penurunan angka fertilitas dari 

44 per mil pada tahun 1971 menjadi 22 per mil pada tahun 1990. 

11 
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b. Tujuan normatif, yaitu dapat dihayatinya Norma Keluarga Kecil Bahagia 

dan Sejahtera (NKKBS) yang pada waktunya akan menjadi falsafah hidup 

masyarakat Indonesia. (Sofian, 2011; h.191) 

2. Keluarga Berencana (KB) 

a. Pengertian Keluarga Berencana 

Menurut WHO (World Health Organisation) keluarga berencana 

adalah tindakan yang membentu individu atau pasangan suami istri untuk: 

1) Mendapatkan objektif-objektif tertentu 

2) Menghindari kelahiran yang tidak diinginkan 

3) Mendapatkan kelahiran yang memeang diinginkan 

4) Mengatur interval diantara kelhamilan 

5) Mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur 

suami istri 

6) Menentukan jumlah anak dalam keluarga 

(Hartanto, 2004; h.26-27) 

Menurut UU No. 10 tahun 1992 dalam Handayani (2010; h. 28) 

tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga 

sejahtera, keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan 

peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), 

pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan 

kesejahteraan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. 

b. Tujuan Keluarga berencana 

Tujuan umum keluarga berencana adalah membentuk keluarga 

kecil yang sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan 

cara mengatur kelahiran anak. Dengan demikian, akan diperoleh suatu 
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keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya. (Sofian, 2011; h.192-193) 

Tujuan umum program KB lainnya adalah untuk lima tahun ke 

depan mewujudkan visi dan misi program KB yaitu membangun kembali 

dan melestarikan pondasi yang kokoh bagi pelaksana program KB di 

masa mendatang untuk mencapai keluarga berkualitas tahun 2015. 

(Handayani, 2010; h.29) 

Tujuan pokoknya adalah penurunan angka kelahiran yang 

bermakna. Guna mencapai tujuan tersebut maka ditempuh kebijaksanaan 

mengkategorikan tiga fase untuk mencapai sasaran yaitu : 

1) Fase menunda atau mencegah kehamilan, yaitu bagi PUS dengan 

usia istri kurang dari 20 tahun. 

2) Fase menjarangkan kehamilan, yaitu periode usia istri antara 20-30 

atau 35 tahun merupakan peeriode usia paling baik untuk melahirkan. 

3) Fase mengakhiri/menghentikan kehamilan/kesuburan, yaitu periode 

umur istri di atas 30 tahun, terutama di atas 35 tahun, sebaiknya 

mengakhiri kesuburan setelah mempunyai 2 orang anak. 

(Hartanto, 2004; h. 30-31) 

3. Kebijakan Pemerintah Untuk Kategori Sasaran 

Pola dasar kebijakan program keluarga berencana pada waktu ini, 

antara lain : 

a. Menunda perkawinan dan kehamilan sekurang-kurangnya sampai berusia 

20 tahun, menjarangkan kelahiran, dan dianjurkan menganut sistem 

keluarga : 
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1) Caturwarga, yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang 

anak 

2) Pancawarga, yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang 

anak 

b. Besarnya keluarga hendaknya dicapai dalam usia reproduksi sehat, 

sewaktu umur ibu antara 20-30 tahun. 

c. Mengakhiri kesuburan pada usia 30-35 tahun 

Untuk mencapai tujuan tersebut, penggarapan program nasional 

keluarga berencana diarahkan pada dua bentuk sasaran, yaitu : 

a. Sasaran langsung, yaitu para pasangan usia subur (PUS). Mereka 

diharapkan menjadi peserta Keluarga Berencana Lestari sehingga 

memberikan efek langsung pada penurunan fertilitas. 

b. Sasaran tidak langsung, yaitu organisasi dan lembaga kemasyarakatan, 

instansi pemerintah maupun swasta, tokoh-tokoh masyarakat (wanita dan 

pemuda). Mereka diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap 

proses pembentukan sistem nilai di kalangan masyarakat yang dapat 

mendukung usaha pelembagaan norma keluarga kecil yang bahagia dan 

sejahtera. 

(Sofian, 2011; h. 190-191) 

4. Kontrasepsi 

Kontrasepsi atau anti konsepsi (conseption control) adalah cara, alat, 

atau obat-obatan untuk mecegah terjadinya konsepsi (Sofian, 2011; h. 195). 

Kontrasepsi ialah suatu usaha-usaha untuk mencegah terjadinya 

kehamilan. Usaha-usaha itu dapat bersifat sementara, dapat juga bersifat 

permanen (Prawirohardjo, 2007; h.534) 
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Kontrasepsi hendaknya memenuhi syarat sebagai berikut : 

a. Aman pemakaiannya dan dapat dipercaya 

b. Tidak ada efek samping yang merugikan 

c. Lama kerjanya dapat diatur menurut keinginan 

d. Tidak mengganggu hubungan persetubuhan 

e. Tidak memerlukan bantuan medik atau kontrol yang ketat selama 

pemakaiannya 

f. Cara pengguanaannya sederhana 

g. Harganya murah supaya dapat dijangkau oleh masyarakat luas 

h. Dapat diterima oleh pasangan suami istri. (Sofian, 2011; h.195) 

Macam-macam metode kontrasepsi, yaitu : 

a. Metode amenorea laktasi (MAL) adalah kontrasepsi yang mengandalkan 

pemberian ASI secara eksklusif, artinya hanya diberikan ASI tanpa 

tambahan makanan atau minuman apapun lainnya (Saifuddin, 2006; h. 

MK-1) 

b. Metode Keluarga Berencana Alamiah, macam metode KBA yaitu : 

1) Metode lendir serviks adalah klien dapat mengenali masa subur 

dengan memantau lendir serviks yang keluar dari vagina, pengamatan 

sepanjang hari dan diambil kesimpulan pada malam hari dengan 

memperhatikan perubahan perasaan kering-basah, pada saat 

keadaan basah klien tidak dianjurkan untuk melakukan senggama 

(Saifuddin, 2006; h. MK-10). 

2) Metode suhu basal adalah klien dapat menentukan masa subur 

dengan mengukur suhu badan secara teliti dengan termometer 
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khusus yang bisa mencatat perubahan suhu sampai 0,1 °C (Saifuddin, 

2006; h. MK-13) 

3) Senggama terputus adalah metode KB tradisional, dimana pria 

mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari vagina sebelum pria 

mencapai ejakulasi (Saifuddin, 2006; MK-15) 

4) Metode simtomtermal dimana klien dapat menentukan masa subur 

dengan mengamati lendir serviks dan suhu basal (Saifuddin, 2006; h. 

MK-14). 

c. Metode Barier 

1) Kondom adalah selubung atau sarung karet yang terbuat dari 

berbagai bahan diantaranya lateks (karet), plastik (vinil), atau bahan 

alami (produksi hewani) yang dipasang pada penis saat melakukan 

hubungan seksual (Saifuddin, 2006; h. MK-17). 

2) Diafragma adalah kap berbentuk bulat cembung, terbuat dari lateks 

(karet) yang diinsersikan ke dalam vagina sebelum berhubungan 

seksual dan menutup serviks (Saifuddin, 2006; h. MK-21). 

3) Spermisida adalah bahan kimia digunakan untuk menonaktifkan atau 

membunuh sperma (Saifuddin, 2006; h. MK-24) 

d. Kontrasepsi hormonal 

1) Pil kombinasi adalah pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet 

mengandung hormon aktiv estrogen dan progesteron dalam dosis 

sama atau dua dosis yang berbeda, dengan 7 tablet tanpa hormon 

aktif (Saifuddin, 2006; h. MK-28) 

2) Kontrasepsi progestin 

a) Suntikan progestin 
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b) Pil progestin (minipil) 

c) Implan 

(Saifuddin, 2006; MK-41) 

e. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) adalah alat kontrasepsi yang 

dimasukkan ke dalam rahim (Suratun, dkk, 2008; h. 87). 

f. Kontrasepsi mantap (kontap) 

1) Tubektomi atau kontap wanita adalah suatu kontrasepsi permanen 

untuk mencegah keluarnya ovum dengan cara tindakan mengikat atau 

memotong pada kedua saluran tuba (Suratun, dkk, 2008; h. 116). 

2) Vasektomi atau kontap untuk pria adalah operasi kecil yang dilakukan 

untuk menghalangi keluarnya sperma dengan cara mengikat dan 

memotong saluran mani (vas defferent) sehingga sel sperma tidak 

keluar pada saat senggama (Suratun, dkk, 2008; h. 110). 

5. Implan 

a. Pengertian  

Susuk KB disebut alat KB bawah kulit (AKBK) (Manuaba, 2010; h. 

602). 

Implant merupakan salah satu jenis alat kontrasepsi yang berupa 

susuk yang terbuat dari sejenis karet silastik yang berisi hormon, dipasang 

pada lengan atas.(Handayani, 2010; h.116) 

b. Jenis 

1) Non-Biodegradable Implant 

Dengan ciri – cirri : 

a) Norplant 

(1) Dipakai sejak tahun 1987. 
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(2) Terdiri dari  6 kapsul kosong Silastik (karet silicone), yang diisi 

dengan hormon Levonogestrel dan ujung-ujung kapsul ditutup 

dengan Silastic-adhesive.Tiap kapsul : 

(1) Panjang : 34 mm 

(2) Diameter : 2,4 mm 

(3) Berisi 36 mg Levonogestrel 

(3) Sangat efektif untuk mencegah kehamilan untuk 5 tahun. 

(4) Pada tahun 2004 jenis ini paling banyak dipakai. 

b) Norlpan-2 

(1) Dipakai sejak tahun 1987 

(2) Terdiri dari 2 batang Silastic yang padat, dengan panjang 

setiap batang 44 mm. 

(3) Masing-masing batang disi dengan 70 mg Levonogestrel di 

dalam matriks batangnya. 

(4) Sangat efektif untuk mencegah kehamilan selama 3 tahun. 

Pelepasan hormon setiap harinya berkisar antara 50 – 85 mcg 

pada tahun pertama, kemudian menurun sampai 30 – 85 mcg 

perhari untuk 5 tahun berikutnya.( Hanafi, 2004; h.180) 

2) Biodegradable Implant 

Yang sedang diuji coba saat ini : 

a) Capronor 

Suatu kapsul polymer berisi hormon Levonogestrel, dengan 

daya kerja 18 bulan. 
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b) Pellets  

Berisi norethindrone dan sejumlah kecil kolesterol, daya kerja 1 

tahun.( Hanafi, 2004, h.179) 

6. Implan Jadena 

a. Pengertian  

Jadelle atau jadena adalah AKBK dua batang yang melepaskan 

Levonogestrel (sekitar 35 ìg/hari hingga 18 bulan), memiliki profil 

farmakologis dan klinis identik dengan Norplant(Suratun, dkk, 2008, h.77). 

Implan Jadena merupakan salah satu jenis kontrasepsi implan 

dengan lama kerja 3 tahun, yang terdiri atas 2 batang kapsul silastik yang 

mengandung 75 mg Levonogestrel (Hidayati, 2009; h. 59). 

Jadena melepas hormon levonogestrel dengan dosis bertahap 

yaitu 60-70 ìg/hari pada bulan pertama pemasangan, 35-45 ìg/hari pada 

akhir tahun pertama pemasangan, dan 25-30 ìg/hari pada akhir tahun 

ketiga (Suratun, dkk, 2008, h.78) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Implan Jadena 
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b. Indikasi 

1) Wanita – wanita yang ingin memakai kontrasepsi untuk jangka yang 

lama tetapi tidak bersedia menjalani kontap atau menggunakan 

AKDR. 

2) Wanita yang tidak boleh menggunakan pil KB yang mengandung 

estrogen( Handayani, 2010; h.120), yaitu pada wanita yang menderita 

tumor yang dipengaruhi oleh hormon estrogen. Misalnya pada 

miometrium, tumor akan membesar apabila kadar estrogen meningkat 

(Prawirohardjo, 2007; h. 344) 

c. Kontra Indikasi Implant  

1) Kehamilan atau diduga hamil, karena berdasarkan tujuan dari 

pemakaian kontrasepsi implan adalah mencegah terjadinya 

kehamilan ( Hanafi, 2004; h.183 ), sehingga klien tidak diperbolehkan 

menggunakan kontrasepsi implan karena tidak efektif. 

2) Perdarahan traktus genetalia yang tidak diketahui penyababnya. 

3) Tromboflebitis aktif atau penyakit trombo-emboli, kontrasepsi yang 

mengandung progesteron dapat meningkatkan elastisitas vena dan 

kemampuan pengisian vena, sehingga aliran darah jadi lambat 

bahkan sampai dapat terjadi stasis vena yang dapat mengakibatkan 

trombo emboli sehingga pada klien dengan trombo emboli tidak 

diperbolehkan menggunakan kontrasepsi implan karena dapat 

memperburuk keadaan klien (Baziad, 2008; h.70) 

4) Penyakit hati akut, hal ini dikarenakan penggunaan kontrasepsi 

implan dapat menyebabkan kolestasis intrahepatik yang pada 

Asuhan Kebidanan Keluarga..., Feni Yulianti, Kebidanan DIII UMP, 2013



 

 

 

 

21 

akhirnya dapat menimbulkan pruritus dan ikterus (Baziad, 2008; h. 74-

75) 

5) Tumor hati jinak atau ganas, hal ini dikarenakan penggunaan 

kontrasepsi implan terjadi ruptur dan perdarahan intraperitoneal 

karena tumor hati jinak atau ganas sangat kaya dengan pembuluh 

darah. Dan apabila klien diduga ada tumor jinak pada sel hati maka 

tidak diperbolehkan menggunakan implan (Baziad, 2008; h. 91) 

6) Karsinoma payudara atau tersangka karsinoma payudara, karena 

payudara merupakan target dari kontrasepsi implan yang 

mengandung hormon progesteron akan memperburuk kondisi klien 

(Baziad, 2008; h. 69) 

7) Tumor atau neoplasma ginekologi, misalnya miometrium pemberian 

kontrasepsi hormonal kombinasi akan memicu pertumbuhan mioma 

karena mioma mengandung reseptor estrogen dan progesteron yang 

dapat memicu pertumbuhan mioma (Baziad, 2008; h. 28) 

8) Penyakit jantung, hipertensi, diabetes mellitus. Apabila sebelumnya 

klien sudah menderita penyakit jantung apabila menggunakan 

kontrasepsi implan yang mengandung progesteron yang berperan 

terhadap kelainan pada pembuluh darah, sehingga dapat 

memperburuk keadaan klien. Pada klien dengan hipertensi, sehingga 

hormon progesteron yang terkandung di dalam implan dapat 

menyebabkan peningkatan tekanan darah. Pemakaian kontrasepsi 

implan pada klien dengan penyakit diabetes mellitus dapat 

menyebabkan resistensi insulin ringan sehingga dapat memperburuk 

toleransi glukosa (Baziad, 2008; h. 72-74). 
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( Hartanto, 2004; h.180-182 ) 

d. Mekanisme Kerja Implant 

1) Mekanisme kerja yang tepat dari implant belum jelas benar 

2) Seperti kontrasepsi lain yang hanya berisi progestin saja, Implan 

tampaknya mencegah terjadinya kehamilan melalui beberapa cara : 

a) Mencegah ovulasi. 

Pada kedua macam implant norplan dan norplan-2, 

Levonogestrel ber-difusi melalui membran Silastic dengan 

kecepatan yang lambat dan konstan. Dalam 24 jam setelah 

insersi, kadar hormon dalam plasma darah sudah cukup tinggi 

untuk mencegah ovulasi. 

Menurut Helen Varney (2007), kadar levonogestrel yang 

dipertahankan di dalam tubuh klien dengan sistem Norplant 

secara parsial menekan lonjakan LH dan menghambat ovulasi. 

Sekresi FSH dan LH tetap berada pads kadar normal.   

b) Perubahan lender serviks menjadi kental dan sedikit, sehingga 

menghambat pergerakan spermatozoa. 

Menurut Helen Varney (2007), implan kemungkinan besar juga 

menekan proliferasi siklik endometrium yang dipicu oleh 

estrogen sehingga endometrium tetap dalam keadaan atrofi. 

c) Menghambat perkembangan siklis dari endometrium 

( Hanafi, 2004; h.183 ) 

e. Efektifitas Implant 

1) Efektifitas Norplant berkurang sedikit setelah 5 tahun, dan pada tahun 

ke enam kira – kira 2,5 – 3 % akseptor menjadi hamil. 
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2) Jadena sama efektifnya seperti Norplant, untuk waktu 3 tahun 

pertama. Setelah pemakaian 3 tahun terjadi kehamilan dalam jumlah 

besar yang tidak diduga sebelumnya, yaitu sebesar 5 – 6 %. 

Penyebabnya belum jelas, disangka terjadi penurunan dalam 

pelepasan hormonnya. ( Hanafi, 2004; h.182-183) 

f. Keuntungan 

1) Keuntungan kontrasepsi 

a) Daya guna tinggi 

b) Perlindungan jangka panjang 

c) Pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah 

pencabutan 

d) Tidak memerlukan pemeriksaan dalam 

e) Bebas dari pengaruh estrogen 

f) Tidak mengganggu kegiatan senggama 

g) Tidak mengganggu ASI 

h) Klien hanya perlu kembali ke klinik bila ada keluhan 

i) Dapat dicabut setiap saat sesuai dengan kebutuhan. 

(Saifuddin, 2006, h.MK-54) 

2) Keuntungan Non Kontrasepsi 

a) Mengurangi nyeri haid 

b) Mengurangi jumlah darah haid 

c) Mengurangi atau memperbaiki anemia 

d) Melindungi terjadinya kanker endometrium 

e) Menurunkan angka kejadian kelainan jinak payudara 

f) Melindungi diri dari beberapa penyakit radang panggul 
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g) Menurunkan angka kejadian endometriosis 

(Saifuddin, 2006, h.MK-54) 

g. Kerugian 

1) Susuk KB atau Implan harus dipasang dan diangkat oleh petugas 

kesehatan yang terlatih 

2) Sering timbul perubahan pola haid 

3) Akseptor tidak dapat menghentikan implan sekehendaknya sendiri 

4) Beberapa oeang wanita mungkin segan untuk menggunakannya 

karena kurang mengenalnya. ( Handayani, 2010; h.120) 

5) Menimbulkan depresi dan perubahan mood 

6) Rambut rontok 

7) Adanya jaringan parut kecil pada bekas insisi pemasangan implan. 

(Morgan dan Carole, 2009; h. 50) 
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h. Efek Samping Yang Sering Ditemukan 

Tabel 2.1 Efek samping yang sering terjadi 

Efek samping Penanganan 
a. Amenorea  1) Pastikan hamil atau tidak, bila tidak hamil, 

tidak memerlukan penanganan khusus, cukup 
konseling saja 

2) Bila klien tetap saja tidak dapat menerima, 
angkat implan dan anjurkan menggunakan 
kontrasepsi lain 

3) Bila terjadi kehamilan dan klien ingin 
melanjutkan kehamilan cabut implan dan 
jelaskan, bahwa progestin tidak berbahaya 
bagi janin. Bila diduga terjadi kehamilan 
ektopik klien dirujuk. Tidak ada gunanya 
memberikan obat hormon untuk memancing 
timbulnya perdarahan. 

b. Perdarahan bercak 
(spotting) ringan 

1) Jelaskan bahwa perdarahan ringan sering 
ditemukan terutama pada tahun pertama. Bila 
tidak ada masalah dan klien tidak hamil, tidak 
diperlukan tindakan apapun. Bila klien tetap 
saja mengeluh masalah perdarahan dan ingin 
melanjutkan pemakaian implan dapat 
diberikan pil kombinasi satu siklus, atau 
ibuprofen 3 x 800 mg selama 5 hari. Jelaskan 
pada klien bahwa setelah pil kombinasi habis 
akan terjadi perdarahan. Bila terjadi 
perdarahan yang lebih benyak dari biasanya 
maka berikan 2 pil kombinasi untuk 3-7 hari 
dan kemudian dilanjutkan dengan 1 siklus pil 
kombinasi, atau dapat juga diberikan 50 µg 
etinilestradiol, atau 1,25 mg estrogen equin 
konjugasi untuk 14-21 hari. 

c. Ekspulsi  1) Cabut kapsul yang ekspulsi, periksa apakah 
kapsul yang lain masih di tempat. Pastikan 
ada atau tidaknya infeksi pada daerah insersi. 
Bila tidak ada infeksi dan kapsul lain masih 
terpasang maka pasang kapsul baru 1 buah 
pada tempat insersi yang berbeda. Bila ada 
infeksi pada daerah insersi maka lakukan 
pencabutan pada seluruh kapsul dan pasang 
kapsul yang baru pada lengan lain atau 
menganjurkan klien untuk menggunakan 
kontrasepsi lain. 

d. Infeksi pada daerah 
insersi 

1) Bila terdapat infeksi tanpa nanah, bersihkan 
dengan sabun, air, atau antiseptik. Berikan 
antibiotik yang sesuai untuk 7 hari. Implan 
jangan dilepas dan anjurkan klien untuk 
datang 1 minggu kemudian. Bila tidak 
membaik maka cabut implan dan pasang 
pada sis lengan yang lain atau mencari 
metode kontrasepsi yang lain. 
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e. Berat badan naik atau 

turun 
1) Informasikan kepada klien bahwa perubahan 

berat badan 1-2 kg adalah normal. Kaji ulang 
jika terjadi perubahan berat nadan 2 kg atau 
lebih. Apabila perubahan tidak dapat diterima, 
bantu klien untuk mencari merode kontrasepsi 
lain 

 

(Saifuddin, 2006; h. MK-58 dan MK-59) 

i. Efek Pada Sistem Reproduksi 

1) Tidak dilaporkan adanya efek samping yang serius terhadap sistem 

reproduksi pada pemakaian Noplant 

2) Memang pada 10 % akseptor ditemukan adanya kista ovarium yang 

sementara, ada yang sampai mencapai ukuran 10 cm. Umumnya 

tidak diperlukan tindakan pembedahan, pengeluaran implant atau 

pengobatan lainnya, karena kista tersebut akan mengalami regresi 

spontan dalam waktu 6 minggu. 

3) Yang jadi kekuatiran adalah kemungkinan bertambahnya resiko dari 

kehamilan ektopik. Dari penelitian ditemukan kehamikan ektopik 1,5 

per 1000 wanita per tahun, dan ini hampir sama seperti pada akseptor 

IUD ( baik yang non-medicated maupun yang mengandung Cu). Dan 

angka tersebut masih tetap lebih rendah dibandingkan wanita yang 

sama sekali tidak ber-KB. 

4) Efek kontrasepsi Norplant menghilang dengan cepat setelah 

implantnya dikeluarkan. Mantan akseptor Norplant dapat menjadi 

hamil sama cepatnya seperti wanita yang sama sekali tidak memakai 

kontrasepsi apapun. Dari 90 wanita yang menginginkan kehamilan, 50 
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% sudah hamil setelah 3 bulan menghentikan implantnya dan 86 % 

setelah 1 tahun. 

5) Hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa jumlah kecil dari 

Levonogestrel yang dilepaskan oleh Norplant tidak mempunyai efek 

buruk pada bayi yang sedang dikandung maupun pada bayi yang 

masih menyusu. 

6) Pemakaian Norplant selama laktasi tidak mempengaruhi kadar 

hormon bayinya. Kadar immunoglobulin serum dan kadar FSH, LH 

dan testosterone di dalam urine adalah sama pada bayi yang disusui 

akseptor Norplant dan yang disusui akseptor metode barier atau pun 

ibu – ibu yang sama sekali tidak menggunakan kontrasepsi apapun( 

Hanafi, 2004; h.183-184). 

j. Efek Samping Lain 

1) Implan hanya sedikit sekali menyebabkan efek samping lain 

disamping pengaruh haid. Sakit kepala merupakan keluhan lain yang 

sering dikeluhkan.(Hanafi, 2004, h.184) 

Nyeri kepala merupakan penyebab kedua paling sering wanita 

menghentikan penggunaan sistem Norplant. Bagi banyak wanita, 

nyeri kepala yang mereka rasakan mereda ketika kadar 

Levonogestrel menurun. Sementara itu, mereka mengurangi nyeri 

kepala dengan analgesik yang dijual bebas di pasaran. Klien jarang 

mengalami nyeri kepala berat disertai pandangan kabur dan 

papiledema. Walaupun semua gejala ini terjadi secara kebetulan, 

diperlukan diskusi dengan dokter konsultan mengenai pelepasan 

implant. (Varney, 2006, h.486) 
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2) Implan hanya sedikit sekali menyebabkan perubahan-perubahan 

sistemik. Hanya didapatkan perubahan-perubahan minor, yang 

semuanya masih dalam batas-batas normal, seperti fungsi hepar, 

metabolisme karbohidrat, pembekuan darah, tekanan darah, 

immunoglobulin, serum cortisol, urea nitrogen, uric acid, Na, K, Ca, 

phosphate, anorganik dan berat badan. (Hanafi, 2004; h.184) 

Efek samping yang lebih jarang dialami oleh klien ialah peningkatan 

nafsu makan dan peningkatan berat badan (rata-rata 2,5 kg selama 5 

tahun dan biasanya berkaitan dengan penyebab lain. (Varney, 2006, 

h.486) 

k. Penatalaksanaan Medis Kontrasepsi Implant 

1) Waktu mulai menggunakan implant 

a) Setiap saat selama siklus haid hari ke-2 sampai hari ke-7. Tidak 

diperlukan metode kontrasepsi tambahan. 

b) Insersi dapat dilakukan setiap saat, asal saja diyakini tidak 

terjadi kehamlan. Bila diinsersi setelah hari ke-7 siklus haid, 

klien jangan melakukan hubungan seksual atau menggunakan 

metode kontrasepsi lain untuk 7 hari saja. 

c) Bila klien tidak haid, insersi dapat dilakukan setiap saat, asal 

saja diyakini tidak terjadi kehamilan, jangan melakukan 

hubungan seksual atau gunakan metode kontrasepsi lain untuk 

7 hari saja. 

d) Bila menyusui antara 6 minggu sampai 6 bulan pasca 

persalinan, insersi dapat dilakukan setiap saat. Bila menyusui 

penuh, klien tidak perlu memakai metode kontrasepsi lain. 
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e) Setelah 6 minggu melahirkan dan telah terjadi haid kembali, 

insersi dapat dilakukan setiap saat, tetapi jangan melakukan 

hubungan seksual selama 7 hari atau menggunakan metode 

kontrasepsi lain untuk 7 hari saja. 

f) Bila klien menggunakan kontrasepsi hormonal dan ingin 

menggantinya dengan implant, insersi dapat dilakukan setiap 

saat, asal saja diyakini klien tersebut tidak hamil, atau klien 

menggunakan kontrasepsi dengan benar. 

g) Bila kontrasepsi sebelumnya adalah kontrasepsi non hormonal 

(kecuali AKDR) dan klien ingin menggantinya dengan implant, 

insersi implant dapat dilakukan setiap saat, asal saja klien tidak 

hamil. Tidak perlu menunggu sampai datangnya haid 

berikutnya. 

h) Bila kontrasepsi sebelumnya adalah AKDR dan klien ingin 

menggantinya dengan implant, implant dapat diinsersikan pada 

saat haid hari ke-7 dan klien jangan melakukan hubungan 

seksual selama 7 hari atau gunakan metode kontrasepsi lain 

untuk 7 hari saja. AKDR segera dicabut 

i) Pascakeguguran implant dapat segera diinsersikan. 

(Saifuddin, 2006, h.MK-56) 

2) Prosedur pemasangan 

a) Melakukan konseling dan persetujuan tindakan medis 

Konseling adalah proses yang berjalan dan menyatu dengan 

semua aspek pelayanan Keluarga Berencana dan bukan hanya  

informasi yang diberikan dan dibicarakan pada satu kesempatan 
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yakni pada saat pemberian pelayanan. Dengan melakukan 

konseling berarti petugas membantu klien dalam memilih dan 

memutuskan jenis kontrasepsi yang akan digunakan sesuai 

dengan pilihannya. Disamping itu dapat membuat klien merasa 

puas. (Saifuddin, 2006, h.U-1) 

Persetujuan tindakan medis (informed consent) adalah 

persetujuan yang diberikan oleh klien atau keluarganya atas 

dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan medis yang 

akan dilakukan terhadap klien tersebut. (Saifuddin, 2006, h.U-6) 

b) Menyiapkan alat dan bahan  

(1) Meja periksa untuk berbaring klien 

(2) Alat penyangga (tambahan) 

(3) Batang implan dalam kantong 

(4) Kain penutup steril (desinfeksi tingkat tinggi) serta 

mangkok untuk tempat untuk meletakkan implan 

(5) Sepasang sarung tangan karet bebas bedak yang sudah 

steril (atau didisinfektan tingkat tinggi) 

(6) Sabun untuk mencuci tangan 

(7) Larutan antiseptik untuk disinfektan kulit (misal : larutan 

betadin atau jenis golongan Povidon Iodin lainnya), 

lengkap dengan cawan/mangkok antikarat. 

(8) Zat anestesi lokal (konsentrasi 1 % tanpa Epinefrin) 

(9) Spuit (5-10 ml), dan jarum suntik (22 G) ukuran 2,5 

sampai 4 cm ( 1-1 ½ per inch). 

(10) Trokar 10 dan mandrin  
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(11) Skalpel 11 atau 15  

(12) Kasa pembalut, band aid, atau plester 

(13) Kasa steril dan pembalut 

(14) Epinefrin untuk renjatan anafilaktik (harus tersedia untuk 

keperluan darurat) 

(15) Klem penjepit atau forcep mosquito (tambahan) 

(16) Bak/tempat instrumen (tertutup). (Saifuddin, 2006; h.PK-

16-17) 

c) Teknik insersi implant 

Pemasangan implant dilakukan pada bagian dalam lengan atas 

atau bawah, kira-kira 6-8 cm  di atas atau di bawah siku, melalui 

insisi tunggal, dalam bentuk kipas, dan dimasukan tepat di 

bawah kulit. 

(1) Mencuci daerah insersi, melakukan tindakan antisepsis, 

dan tutup sekitar daerah insersi dengan kain steril. 

(2) Melakukan anestesi lokal (lidocaine 1%) pada daerah 

insersi, mula-mula disuntikkan sejumlah kecil anestesi pada 

daerah insisi, kemudian anestesi diperluas sampai ke enam 

atau ke dua daerah, sepanjang 4 – 4,4 cm. Penyuntikkan 

anestesi dilakuakan tepat di bawah kulit, sehingga lapisan 

luar kulit akan terangkat dari lapisan bawahnya dan 

memudahkan insersi. 

(3) Membuat insisi dengan pisau scalpel 2 mm sejajar dengan 

lengkung siku 

(4) Memasukkan ujung trocar melalui insisi. 
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Terdapat dua garis tanda batas trocar, satu dekat ujung 

trocar, lainnya dekat pangkal trocar. Dengan perlahan-

lahan, trokar dimasukkan sambil melakukan tekanan ke 

atas dan tanpa merubah sudut pemasukkan. 

(5) Masukkan Implant ke dalam trocarnya. 

Dengan batang pendorong, implant di dorong perlahan-

lahan ke ujung trocar sampai terasa ada tahanan. Dengan 

batang pendorong tetap stationer, trocar perlahan-lahan 

ditarik kembali sampai garis batas dekat ujung trocar terlihat 

pada insisi dan terasa implantnya “meloncat keluar” dari 

trocarnya. Jangan keluarkan trocarnya. Raba lengan 

dengan jari untuk memastikan implant sudah berada pada 

tempatnya dengan baik. 

(6) Ubah arah trocar sehingga Implant berikutnya berada 15o 

dari implant sebelumnya. Letakkan jari tangan pada implant 

sebelumnya. Masukkan kembali trocar sepanjang pinggir 

jari tangan sampai ke garis batas dekat pangkal trocar. 

Masukkan implant ke dalam trocar. Selanjutnya seperti 

pada butir-5. Ulangi lagi prosedur tersebut sampai semua 

implant telah terpasang. 

(7) Setelah semua implant terpasang, lakukan penekanan pada 

tempat luka insisi dengan kasa steril untuk mengurangi 

perdarahan. Lalu kedua pinggir insisi ditekan sampai 

berdekatan dan ditutup dengan plester kupu-kupu. Tidak 

diperlukan penjahitan luka insisi. 
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(8) Luka insisi ditutup dengan kompres kering, lalu lengan 

dibalut dengan dengan kasa untuk mencegah perdarahan. 

Daerah insisi dibiarkan kering dan tetap bersih selama 4 

hari. (Hanafi, 2004; h.185-186) 

d) Melakukan konseling pasca pemasanga yaitu mengamati ± 15-

20 menit untuk memungkinkan adanya perdarahan dari luka 

insisi atau efek lain sebelum memulangkan klien. Berikan 

petunjuk untuk perawatan luka insisi setelah pemasangan, yaitu 

: 

(1) Memberitahu mungkin akan terdapat memar, bengkak atau 

sakit di daerah insisi beberapa hari, namu itu merupakan 

hal yang normal 

(2) Menganjurkan klien untuk menjaga luka insisi tetap kering 

dan bersih selama paling sedikit 48 jam. Luka insisi dapat 

mengalami infeksi bila basah saat mandi atau mencuci 

pakaian. 

(3) Memberitahu klien agar tidak membuka pembalut tekan 

selama 48 jam dan biarkan band aid di tempatnya sampai 

luka insisi sembuh (umumnya 3-5 hari) 

(4) Memberitahu bahwa klien dapat segera bekerja secara 

rutin. Hindari benturan atau luka di daerah tersebut atau 

menambah tekanan 

(5) Memberitahu klien setelah luka insisi sembuh, daerah 

tersebut dapat disentuh dan dibersihkan dengan tekanan 

normal 
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(6) Memberitahu apabila terdapat tanda-tanda infeksi seperti 

demam, daerah insisi kemerahan dan panas atau sakit 

yang menetap selama beberapa hari, segera kembali ke 

klinik.(Saifuddin, 2006; h. PK-28) 

CATATAN : 

a) Sarung tangan steril yang dipakai oleh pemasang harus 

bebas/tidak mengandung bedak/talk, oleh karena itu bedak/talk 

bila jatuh atau terbawa masuk bersama-sama Implant ke dalam 

tempat insisi, dapat menyebabkan timbulnya reaksi jaringan 

berupa fibrosis. 

b) Setelah bungkus Implant dibuka untuk mengeluarkan keenam 

“kapsul” Norplant , letakkan keenam “kapsul” tersebut ke dalam 

mangkuk stainless steel kosong dan steril, atau bungkus Implant 

dibuka sebagian saja dan “kapsul-kapsul”nya diambil satu persatu 

langsung dari dalam bungkusnya dengan memakai pinset 

anatomis steril. Jangan letakkan keenam “kapsul” diatas doek 

steril, karena partikel-partikel kain/tenun dapat menempel pada 

“kapsul” dan menyebabkan “kapsul” menjadi lebih reaktif 

sehingga menimbulkan perlengkapan atau parut yang berlebih. 

c) Setelah selesai dengan insersi keenam “kapsul” Norplant, rendam 

semua alat-alat yang sudah dipakai dalam cairan klorin 0,5% 

untuk dekontaminasi alat-alat tersebut. (Hanafi, 2004; h. 186) 

 

B. Tinjauan Teori Asuhan Kebidanan 

Asuhan Kebidanan Keluarga..., Feni Yulianti, Kebidanan DIII UMP, 2013



 

 

 

 

35 

Menurut Depkes RI dalam Syafrudin (2009) dikatakan, manajemen 

kebidanan adalah metode dan pendekatan pemecahan masalah kesehatan ibu 

dan anak yang khusus dilakukan oleh bidan di dalam memberikan asuhan 

kebidanan kepada individu, keluarga dan masyarakat. Dalam penerapan kasus 

menggunakan metode pendokumentasian 7 langkah varney. Sedangkan pada 

data perkembangan penulis menggunakan metode pendokumentasian SOAP. 

Karena menurut Purwandani (2008; h.83 dan 84) SOAP adalah catatan yang 

bersifat sederhana, jelas, logis, dan tertulis yang digunakan sebagai catatan 

kemajuan pasien. 

Proses manajemen terdiri dari 7 langkah berurutan dimana setiap 

langkah sempurna secara periodik. Dimulai dengan pengumpulan data dasar 

dan diakhiri dengan evaluasi (Syafrudin, 2009; h. 127) 

1. Langkah I (Tahap Pengumpulan Data) 

Pada langkah pertama ini semua informasi yang akurat dan lengkap 

dikumpulkan dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Untuk 

memperoleh data dapat dilakukan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik 

sesuai kebutuhan, pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan khusus, dan 

pemeriksaan penunjang. (Purwandari, 2008; h.78) 

2. Langkah II (Interpretasi Data) 

Pada langkah ini bidan melakukan identifikasi yang benar tehadap 

diagnosa atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang 

benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang sudah 

dikumpulkan diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnostik 

yang spesifik. Kata masalah dan diagnostik keduanya digunakan, karena 

beberapa masalah tidak dapat diselesaikan seperti diagnosa, tetapi 
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sesungguhnya membutuhkan penanganan yang dituangkan kedalam sebuah 

rencana asuhan terhadap klien(Syafrudin, 2009; h. 131). Diagnosis 

kebidanan adalah diagnosis yang ditegakkan bidan dalam lingkup praktik 

kebidanan dan memenuhi standar nomenklatur diagnosis kebidanan. 

(Purwandani, 2008; h.79) 

3. Langkah III (Identifikasi Diagnosis atau Masalah Potensial) 

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah potensial atau 

diagnosis potensial berdasarkan diagnosis/masalah yang sudah diidentifikasi. 

Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan 

pencegahan. Bidan diharapkan waspada dan bersiap mencegah 

diagnosis/masalah potensial bila terjadi. Dalam langkah ini penting sekali 

melakukan asuhan yang aman. Bidan dituntut mampu mengantisipasi 

masalah potensial yang aman yang akan terjadi tetapi juga merumuskan 

tindakan antisipasi agar masalah atau diagnosis tidak terjadi. (Purwandani, 

2008; h.79 dan 80) 

4. Langkah IV (Menetapkan Konsultasi dan Kolaborasi) 

Pada langkah ini, bidan mengidentifikasi perlunya bidan atau dokter 

segera melakukan konsultasi atau melakukan penanganan bersama dengan 

anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. Langkah 

keempat mencerminkan kesinambungan dari proses penatalaksanaan 

kebidanan. Bidan dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan prioritas 

masalah/kebutuhan yang dihadapi klien. Setelah bidan merumuskan tindakan 

yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi diagnosis/masalah potensial pada 

langkah sebelumnya, bidan juga harus merumuskan tindakan kedaruratan 

atau segera untuk menyelamatkan ibu dan bayi. Dalam rumusan ini termasuk 
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tindakan segera yang mampu dilakukan secara mandiri, kolaborasi, atau 

bersifat rujukan.  (Purwandani, 2008; h.80 dan 81) 

 

5. Langkah V (Menyusun Rencana Asuhan Menyeluruh) 

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh dan 

ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Rencana asuhan yang 

menyeluruh tidak hanya meliputi apa yang sudah teridentifikasi dari kondisi 

klien atau dari setiap masalah yang berkaitan, tetapi juga dari kerangka 

pedoman antisipasi/perkiraan yang mungkin terhadap wanita tersebut, 

apakah dibutuhkan penyuluhan/konseling, dan apakah perlu merujuk klien 

bila ada masalah yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, kultural atau 

masalah psikologis. Tugas bidan dalam langkah ini adalah merumuskan 

rencana asuhan sesuai dengan hasil pembahasan klien yang kemudian 

membuat kesepakatan sebelum melaksanakannya. (Purwandani, 2008; h.81 

dan 82) 

6. Langkah VI (Pelaksanaan Langsung Asuhan dengan Efisien dan Aman) 

Rencana asuhan yang menyeluruh yang telah diuraikan pada langkah 

5 dilaksanakan secara efisien dan aman. Dalam situasi ketika bidan 

berkolaborasi dengan dokter untuk menangani klien yang mengalami 

komplikasi, bidan tetap bertanggung jawab dalam penatalaksanaan asuhan 

klien yang sesuai rencana asuhan bersama yang menyeluruh. 

Penatalaksanaan yang efisien akan menyangkut waktu dan biaya serta 

meningkatkan mutu dan asuhan klien. (Purwandani, 2008; h.82) 

7. Langkah VII (Evaluasi) 
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Pada langkah ke tujuh ini dilakukan evaluasi keefektifan asuhan yang 

sudah diberikan, meliputi apakah pemantauan kebutuhan telah terpenuhi 

sesuai diagnosis dan masalah. Langkah-langkah proses penatalaksanaan 

umumnya merupakan pengkajian yang memperjelas proses pemikiran yang 

memengaruhi tindakan serta berorientasi pada proses klinis, karena proses 

penatalaksanaan tersebut berlangsung dalam situasi klinis, tidak mungkin 

proses penatalaksanaan ini dievaluasi dalam bentuk tulisan saja. 

(Purwandani, 2008; h.82 dan 83) 

 

C. Penerapan Asuhan Kebidanan 

Asuhan kebidanan adalah penerapan fungsi dan kegiatan yang menjadi 

tanggungjawab dalam memberikan pelayanan kepada klien yang mempunyai 

kebutuhan atau masalah dalam bidang kesehatan ibu masa hamil, masa 

persalinan, nifas, bayi setelah lahir serta keluarga berencana. 

1. Pengkajian 

Pada langkah pertama ini dikumpulkan semua informasi yang akurat 

dan lengkap dari berbagai sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. 

Pengumpulan data dilakukan melalui anamnesis. Anamnesis adalah 

pengkajian dalam rangka mendapatkan data tentang pasien melalui 

pengajuan pertanyaan-pertanyaan. (Sulistyawati, 2011; h.166) 

a. Data Subyektif 

1) Identitas klien 

Identitas pasien merupakan bagian yang paling penting dalam 

anamnesis. Identitas ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang 
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diperiksa benar-benar klien yang dimaksud, dan tidak keliru dengan 

klien lain. (Latief, 2009; h.4)  

2) Nama 

Identitas dimulai dengan nama pasien, yang harus jelas dan lengkap 

: nama depan, nama tengah (bila ada), nama keluarga, nama 

panggilan akrabnya (Matondang, 2009;h.5). Nama ditanyakan untuk 

memudahkan dalam pengkajian dan dalam memberikan asuhan.  

3) Umur 

Umur pasien sebaiknya didapat dari tanggal lahir, yang dapat 

ditanyakan (Latief, 2009; h.5). Kontrasepsi implan dapat digunakan 

oleh ibu usia 20-35 tahun untuk menjarangkan kehamilandengan 

jarak kelahiran antara 2-4 tahun. (Hartanto, 2004; h.31). 

4) Pendidikan 

Selain sebagai tambahan identitas, informasi tentang pendidikan dan 

pekerjaan dapat menggambarkan keakuratan data yang akan 

diperoleh serta dapat ditentukan pola pendekatan dalam anamnesis. 

(Matondang, 2009; h. 6). Tingkat pendidikan juga ditanyakaan untuk 

mengetahui tingkat pengetahuan ibu terhadap alat kontrasepsi 

implan. 

5) Alamat 

Tempat tinggal pasien harus ditulis dengan lengkap dan jelas, 

dengan nomor rumah, nama jalan, RT, RW, kelurahan, 

kecamatannya, serta bila ada nomor telponnya. Disamping itu 

setelah pasien pulang mungkin diperlukan kunjungan rumah untuk 
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mengetahui perkembangan atau permasalahan setelah 

menggunakan implan. (Latief, 2009; h.6) 

6) Riwayat obstetri 

a) Siklus 

Panjang siklus haid adalah jarak antara tanggal mulainya haid 

yang lalu dan mulainya haid berikutnya. Panjang siklus yang 

biasa pada manusia ialah 25-32 hari (Prawirohardjo, 2007; h.103). 

Panjang pendeknya siklus haid juga perlu ditanyakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya perdarahan diluar siklus haid, 

karena kontra indikasi pemasangan implan adalah perdarahan 

traktus genetalia yang tidak diketahui penyebabnya (Hanafi, 2004; 

h.180) 

b) Lamanya menstruasi 

Lamanya haid biasanya antara 3 – 5 hari, ada yang 1 – 2 hari 

diikuti darah sedikit-sedikit kemudian, dan ada yang sampai 7 – 8 

hari. Pada setiap wanita biasanya lama haid itu tetap 

(Prawirohardjo, 2007; h.103). Lamanya haid perlu ditanyakan 

kerena keterbatasan dari pemasangan implan yaitu kebanyakan 

klien dapat menyebabkan perubahan pola haid berupa 

perdarahan bercak (spotting), hipermenorea, atau meningkatnya 

jumlah darah haid, serta amenore (Saifuddin, 2006; h. MK-54). 

c) Dismenorhea 

Dismenorhe atau nyeri haid mungkin merupakan suatu gejala 

yang hampir semua wanita mengalami rasa tidak enak di perut 

bawah sebelum dan selama haid dan sering kali rasa mual 
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(Prawirohardjo, 2007; h.229). Hal ini perlu ditanyakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya dismenorhea yang disebabkan 

oleh kelainan ginekologi yang menjadi kontra indikasi dari 

pemasangan implan yaitu miometrium yang menimbulkan rasa 

nyeri namun bukan gejala yang khas tetapi dapat timbul karena 

gangguan sirkulasi darah pada sarang mioma, yang disertai 

nekrosis setempat dan peradangan. Pada pengeluaran mioma 

submukosum yang akan dilahirkan, dan pertumbuhannya yang 

menyempitka kanalis servikalis dapat menyebabkan dismenorhea 

(Prawirohardjo, 2006; h.342). 

d) Flour albus 

Leukorea (white discharge, flour albus, keputihan) adalah nama 

gejala yang diberikan kepada cairan yang dikeluarkan dari alat-

alat genetal yang tidak berupa darah. Mungkin Leukorea 

merupakan gejala yang paling sering dijumpai pada penderita 

ginekologik(Prawirohardjo, 2009; h.271). Oleh karena itu pada 

klien dengan tumor atau neoplasma ginekologik tidak dianjurkan 

untuk menggunakan implan (Hanafi, 2004; h. 182), seperti 

leukorea yang ditemukan pada neoplasma jinak atau ganas, 

apabila tumor itu dengan permukaannya untuk sebagian atau 

seluruhnya memasuki lumen saluran alat-alat genetalia 

(Prawirohardjo, 2007; h.271). 

e) HPHT 

Hari pertama haid terakhir dapat digunakan untuk menentukan 

usia kehamilan (Varney, 2006; h. 524). Hal ini perlu ditanyakan 
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untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu kehamilan dan untuk 

menentukan kapan waktu insersi pemasangan implan, karena 

menurut Hartanto (2004; h.183) kehamilan atau diduga hamil 

merupakan kontra indikasi dari pemasangan implan. 

 

 

f) Riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu 

Dalam hal ini untuk mengetahui apakah mengalami abortus dan 

kapan terjadinya abortus karena pascakeguguran dapat dipasang 

implan. Riwayat persalinan harus dikaji untuk mengetahui apakah 

klien pernah mengalami penyulit saat persalinan seperti hipertensi 

atau penyakit jantung yang menjadi kontra indikasi dari 

pemasangan implan. Dan pada massa nifas perlu dikaji untuk 

mengetahui apakah klien masih menyusui atau tidak karena 

kontrasepsi implan tidak mengganggu produksi ASI sehingga 

klien dapat menggunakan kontrasepsi implan (Saifuddin, 2006; h. 

MK-55). 

7) Riwayat kesehatan 

a) Riwayat penyakit dahulu 

Petugas kesehatan menanyakan tentang penyakit-penyakit yang 

pernah dialami sebelumnya (Muttaqin, 2011; h. 8). Pada riwayat 

penyakit dahulu perlu ditanyakan apakah klien pernah menderita 

penyakit perdarahan traktus genetalia yang belum diketahui 

penyebabnya, penyakit hati akut, tumor hati jinak atau ganas, 

karsinoma payudara, tumor ginekologi, penyakit jantung, 
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hipertensi, dan diabetes mellitus sehingga klien tidak 

diperkenankan untuk menggunakan implan (Hanafi, 2004; h. 180-

182). 

b) Riwayat kesehatan sekarang 

Pada riwayat kesehatan sekarang perlku dikaji untuk mengetahui 

apakah klien sedang menderita penyakit perdarahan traktus 

genetalia yang belum diketahui penyebabnya, penyakit hati akut, 

tumor hati jinak atau ganas, karsinoma payudara, tumor 

ginekologi, penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes mellitus 

yang menjadi kontraindikasi dari kontrasepsi implan (Hanafi, 

2004; h. 180-182). 

c) Riwayat kesehatan keluarga 

Riwayat kesehatan perlu diketahui, misalnya adanya anggota 

keluarga yang menderita kanker payudara (Priharjo, 2006; h.117). 

Hal ini penting ditanyakan karena banyak penyakit menurun 

dalam keluarga (Muttaqin, 2011; h.8). Pasien dengan benjolan 

atau kanker payudara atau riwayat kanker payudara tidak 

diperbolehkan menggunakan implan (Saifuddin, 2009; h. MK-55) 

d) Penyakit ginekologi 

Data ini sangat penting untuk kita kaji karena akan memberikan 

petunjuk bagi kita tentang organ reproduksi pasien. Jika 

didapatkan salah satu atau beberapa riwayat gangguan 

kesehatan alat reproduksi, maka kita harus waspada akan adanya 

kemungkinan gangguan kesehatan alat reproduksi (Sulistyawati, 

2009; h. 168). Hal ini perlu ditanyakan tentang riwayat perdarahan 
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yang belum diketahui penyebabnya, karsinoma payudara, tumor 

atau neoplasma ginekologi untuk mengetahui ada atau tidaknya 

kontraindikasi dari pemasangan implan (Hanafi, 2004; h.180-182) 

8) Riwayat kontrasepsi 

Riwayat kontrasepsi diperlukan karena kontrasepsi hormonal dapat 

memengaruhi penetapan tanggal perkiraan kelahiran. Ovulasi dapat 

terjadi sebelum mengalami menstruasi lagi, konsepsi dapat terjadi 

selama amenore (Wheleer, 2003; h. 37). Hal ini perlu ditanyakan 

untuk mengetahui alat kontrasepsi yang pernah digunakan, lama 

penggunaan dan keluhan dari penggunaan alat kontrasepsi tersebut, 

yaitu untuk memastikan adanya kehamilan atau tidak sehingga tidak 

diperbolehkan menggunakan implan (Saifuddin, 2006; h. MK-55) 

9) Riwayat perkawinan 

Kecenderungan bagi orang-orang yang tidak menikah lebih sering 

berhadapan dengan penyakit atau karena adanya perbedaan dalam 

gaya hidup yang berhubungan secara kausal dengan penyebab 

penyakit tertentu (Notoatmodjo, 2010; h.24). Dalam hal ini juga untuk 

mengetahui batas usia reproduksi dalam pemilihan kontrasepsi yang 

rasional yaitu pada usia kurang dari 20 tahun lebih dianjurkan untuk 

menunda kehamilan, pada usia 20-35 tahun adalah fase untuk 

menjarangkan kehamilan, dan pada usia lebih dari 35 tahun 

dianjurkan untuk menghentikan masa kehamilan tidak dianjurkan 

untuk menggunakan kontrasepsi implan karena kontrasepsi hormonal 

dan usia ibu yang sudah relatif tua dapat memungkinkan timbulnya 

akibat sampingan atau komplikasi (Hartanto, 2004; h. 30-31) 

Asuhan Kebidanan Keluarga..., Feni Yulianti, Kebidanan DIII UMP, 2013



 

 

 

 

45 

10) Pola kebutuhan sehari-hari 

a) Pola aktivitas 

Pekerjaan rutin harian tetap dikerjakan. Namun, hindari benturan, 

gesekkan, atau penekanan pada daerah insersi pasca 

pemasangan implan guna menghindari terjadinya ekspulsi. 

(Saifuddin, 2006; h. MK-57) 

b) Personal hygiene 

Data ini perlu kita kaji karena bagaimanapun juga hal ini akan 

memengaruhi kesehatan pasien. Jika pasien mempunyai 

kebiasaan yang kurang baik dalam perawatan kebersihan dirinya, 

maka bidan harus dapat memberikan bimbingan mengenai cara 

perawatan kebersihan diri sedini mungkin (Sulistyawati, 2011; 

h.171). Personal hygiene sangat penting karena daerah insersi 

harus tetap dibiarkan kering dan bersih selama 48 jam pertama. 

Hal ini bertujuan untuk mencegah infeksi pada luka insisi 

(Saifuddin, 2006; h.MK-57). 

11) Data psikososial, kultural, spiritual 

a) Data psikososial 

Setiap pemakaian kontrasepsi harus memperhatikan hak-hak 

reproduksi individu dan pasangannya, misalnya saat pasangan 

memilih kontrasepsi implan. karena sebelum dilakukan tindakan 

pemasangan hendaknya ada persetujuan dari klien atau keluarga. 

(Saifuddin, 2006; h. U-6) 

b) Data Obyektif 

(1) Pemeriksaan Fisik 

Asuhan Kebidanan Keluarga..., Feni Yulianti, Kebidanan DIII UMP, 2013



 

 

 

 

46 

Pemeriksaan dilakukan pada seluruh tubuh, dari ujung rambut 

sampai ujung kaki, namun harus dengan urutan tertentu 

(Latief, 2009; 19) 

(2) Keadaan umum 

Untuk mengetahui data ini kita cukup dengan mengamati 

keadaan pasien secara keseluruhan. (Sulistyawati, 2011; h. 

174). Hal ini dikaji untuk mengetahui keadaan umum pasien 

apakah calon akseptor dalam keadaan baik atau tidak. 

(3) Kesadaran 

Kesadaran dapat dinilai bila pasien tidak tidur. Penilaian 

kesadaran dapat dikriteriakan komposmentis, apatis, 

somnolen, sopor, koma, delirium. Kesadaran komposmentis 

adalah tingkat kesadaran yang paling baik untuk 

menggunakan implan karena ibu dalam keadaan sadar penuh 

dan memberi respon yang adekuat terhadap semua stimulus 

yang diberikan. (Latief, 2009; h. 24-25) 

(4) Tanda – tanda vital 

(a) Tekanan darah 

Sebelum dilakukan pemasangan implan, tekanan darah 

harus diukur karena pada calon akseptor implan dengan 

tekanan darah sistolik > 160 mmHg, diastolik > 90 mmHg 

tidak dapat dilakukan insersi karena merupakan konta 

indikasi pemasangan implan dan memerlukan evaluasi 

lebih lanjut sebelum pemasangan implan (Saifuddin, 

2006; h.60). 
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(b) Nadi 

Frekuensi nadi normalnya 60-90 kali permenit. Nadi 

diperiksa satu menit penuh untuk dapat menentukan 

keteraturan detak jantung (Mitayani, 2011; h. 5). Menurut 

Bickley (2008; h. 55) pemeriksaan nadi umumnya 

digunakan untuk mengkaji frekuensi jantung, palpasi 

dengan menekan arteri radialis sampai terdeteksi pulsasi 

yang paling maksimal. Palpasi irama irama yang teratur 

atau tidak teratur yang reliabel menunjukkan fibrilasi 

atrium. Fibrilasi atrium adalah kondisi dimana ruang atas 

jantung (atrium) berdenyut terlalu cepat dan kacau. 

Karena darah tidak sepenuhnya dipompake ventrikel, 

ruang jantung atas dan bawah tidak bekerja sama dengan 

baik, mengakibatkan detak jantung secara keseluruhan 

menjadi tidak teratur.Hal ini perlu dikaji untuk mengetahui 

ada kelainan pada jantung atau tidak karena penyakit 

jantung merupakan kontraindikasi pemasangan implan 

(Hanafi, 2004; h.182) 

(5) Status present 

(a) Payudara 

Payudara harus diperiksa untuk mendeteksi setiap massa 

yang mungkin ganas (Wheleer, 2003; h. 74). 

Pemeriksaan payudara dapat dilakukan dengan inspeksi 

dan palpasi (Bickley, 2008; h. 147). Pemeriksaan 

payudara dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya 
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benjolan atau kanker payudara pada pasien, sehingga 

tidak dianjurkan untuk menggunakan kontrasepsi implan 

(Saifuddin, 2006; h. MK-55). 

(b) Abdomen 

Teknik yang digunakan dalam melakukan pengkajian 

abdomen adalah inspeksi, auskultasi, perkusi, dan 

palpasi (Priharjo, 2006; h. 126). Pemeriksaan abdomen 

dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya tanda 

kehamilan serta untuk mengetahui adanya riwayat 

penyakit hati akut yang menjadi kontraindikasi dari 

pemasangan implan (Hanafi, 2004; h. 182). 

(c) Ekstremitas 

Pemeriksaan ekstremitas dilakukan untuk mengetahui 

adanya oedema dan varises pada tungkai, hal ini perlu 

dilakukan evaluasi lebih khusus sebelum diputuskan 

untuk pemasangan implan (Saifuddin, 2006; h. MK-60). 

Hal ini perlu dikaji untuk mengetahui apakah klien 

menderita penyakit jantung dan tromboflebitis aktif yang 

menjadi kontraindikasi dari pemasangan implan 

(Saifuddin, 2006; h.MK-62) 

(d) Genetalia luar 

Lakukan inspeksi dan palpasi untuk mengatahui ada atau 

tidaknya pengeluaran pervaginam. Perhatikan adanya 

varises dan adanya benjolan pada daerah selangkangan 

(Mufdillah, 2009), klien dengan varises karena adanya 
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varises kemunginan klien menderita tromboflebitis aktif 

serta memiliki risiko kelainan pembekuan darah yang 

menjadi kontra indikasi pemasangan implan (Saifuddin, 

2006; h. MK-62). Dan untuk mengetahui apakah ada 

pengeluaran pervaginam seperti leukorea, kemungkinan 

leukorea merupakan gejala yang paling sering dijumpai 

pada penderita ginekologi yaitu leukorea yang ditemukan 

pada neoplasma jinak atau ganas (Prawirohardjo, 2007; 

h. 271). 

(6) Status Obstetrikus 

a) Payudara 

Payudara harus diperiksa untuk mendeteksi setiap massa 

yang mungkin ganas (Wheleer, 2003; h. 74). Pemeriksaan 

payudara dapat dilakukan dengan inspeksi dan palpasi 

(Bickley, 2008; h. 147). Pemeriksaan payudara dilakukan 

untuk mengetahui ada atau tidaknya benjolan atau kanker 

payudara pada pasien yang mengganggu proses 

menyusui, bentuk payudara membesar atau rata, riwayat 

pembedahan pada payudara (Wheeler, 2004; h.74-75). 

Sehingga tidak dianjurkan untuk menggunakan 

kontrasepsi implan (Saifuddin, 2006; h. MK-55). 

b) Abdomen 

Teknik yang digunakan dalam melakukan pengkajian 

abdomen untuk mengetahui status obstetriknya adalah 

palpasi (Priharjo, 2006; h. 126). Pemeriksaan abdomen 
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dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya tanda 

kehamilan yang menjadi kontraindikasi dari pemasangan 

implan (Hanafi, 2004; h. 182). 

c) Genetalia luar 

Pemeriksaan pada genetalia luar yaitu memberikan 

perhatian khusus pada labia, perineum, dan pengeluaran 

pervaginam (Wheeler, 2004; h. 185). Hal ini dikaji untuk 

mengetahui keadaan nifas klien. 

(7) Pemeriksaan penunjang 

(a) Pemeriksaan PP test, pemeriksaan ini dilakukan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya kehamilan, sehingga tidak 

diperbolehkan menggunakan implan apabila pasien hamil 

atau diduga hamil (Saifuddin, 2006; h.MK-55). 

(b) Pemeriksaan urin reduksi untuk mengetahui kemungkinan 

klien menderita diabetes mellitus (Saifuddin, 2006; h. MK-

61), karena diabetes mellitus merupakan kontraindikasi 

dari pemasangan kontrasepsi implan (Hartanto, 2004; h. 

182) 

 

2. Interpretasi data 

 Menetapkan diagnosis atau masalah berdasarkan data yang telah 

diperoleh. Interpretasi data dapat dibagi menjadi tiga bagian (Sulistyawati, 

2011; h.177), yaitu : 

a. Diagnosis Kebidanan 

Ny...P...Ah...Ab...umur...tahun dengan calon akseptor KB implan … 

Asuhan Kebidanan Keluarga..., Feni Yulianti, Kebidanan DIII UMP, 2013



 

 

 

 

51 

Data dasar 

Data subyektif : 

1) Pernyataan dari pasien mengenai identitasnya untuk mendukung 

diagnosa. 

2) Pernyataan tentang jumlah paritas, jumlah anak hidup, dan riwayat 

abortus. 

3) Pernyataan tentang riwayat alat kontrasepsi yang pernah digunakan. 

4) Pernyataan dari pasien tentang haid terakhir 

5) Pernyataan  dari pasien yang menginginkan menggunakan 

kontrasepsi implan. 

Data obyektif : 

Diperoleh dari pemeriksaan fisik, yaitu : 

1) Pemeriksaan tanda-tanda vital meliputi pengukuran tekanan darah, 

nadi, suhu, dan respirasi. 

2) Pemeriksaan inspeksi dan palpasi pada payudara, abdomen, dan 

genetalia untuk mengetahui ada atau tidaknya kelainan sehingga 

tidak diperbolehkan menggunakan kontrasepsi implan. 

3) Pemeriksaan penunjang yaitu PP test untuk mengetahui ada atau 

tidaknya kehamilan, pemeriksaan penunjang juga membantu dalam 

menegakkan suatu diagnosa. 

 

3. Diagnosa Potensial 

 Mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan 

masalah lain. Pada langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan 

dilakukan pencegahan, dan terus mengamati kondisi klien (Syafrudin, 2009; 
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h. 130). Diagnosa potensial pada penggunaan alat kontrasepsi implan yaitu 

infeksi pada daerah insersi dan ekspulsi (Saifuddin, 2006; h. MK-59). 

 

 

 

 

4. Identifikasi Kebutuhan yang Memerlukan Penanganan Segera 

 Menetapkan kebutuhan terhadap tindakan segera, untuk melakukan 

konsultasi dan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain berdasarkan kondisi 

klien (Yeyeh, dkk, 2009; h. 181). 

a. Infeksi 

Daerah insersi harus tetap dibiarkan kering dan bersih selama 48 

jam pertama. Hal ini bertujuan untuk mencegah infeksi pada luka insisi. 

(Saifuddin, 2006; h. MK-57) 

Periksa semua alat dan bahan lain telah di sterilisasi atau di DTT. 

Bila prosedur pencucian dan kaidah tindakan antiseptik dilakukan dengan 

benar, maka kejadian saat insersi akan sangat rendah (kurang dari 1 %) 

(Saifuddin, 2006; h. PK-16) 

b. Ekspulsi 

Apabila terjadi ekspulsi pada pada salah satu kapsul, segera 

lakukan pencabutan dan memasang kapsul baru 1 buah pada tempat 

insersi yang berbeda (Saifuddin, 2006; MK-59). 

 

5. Perencanaan tindakan asuhan kebidanan 
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 Melakukan perencanaan suatu tindakan merupakan kelanjutan 

penatalaksanaan dari masalah atau diagnosa yang telah diidentifikasi. 

Semua perencanaan yang dibuat harus berdasarkan pertimbangan yang 

tepat, dengan pengetahuan dan teori yang up to date. Sebelum 

melaksanakan setiap asuhan yang telah direncanakan, terlebih dahulu harus 

disepakati oleh bidan dan klien (Sulistyawati, 2011; h. 182). 

 

a. Lakukan KIE pada klien 

Bidan atau petugas kesehatan hendaknya melakukan komunikasi, 

informasi, dan edukasi pada setiap calon akseptor baru. Agar dapat 

meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktek KB sehingga tercapai 

penambahan peserta KB baru (Hanafi, 2004; h. 27). 

b. Koseling sebelum pemasangan 

Dengan melakukan konseling berarti petugas membantu klien 

dalam memilih dan memutuskan jenis kontrasepsi yang akan digunakan 

sesuai dengan pilihannya (saifuddin, 2006; U-1) 

c. Inform consent 

Persetujuan yang diberikan oleh klien atau keluarganya atas dasar 

informasi dan penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan 

terhadap klien tersebut (Saifuddin, 2006; h. U-6). 

d. Persiapan pemasangan implan 

1) Persiapan alat 

Peralatan dan persediaan apapun yang dibutuhkan telah siap dan 

kesterilannya terlindungi (Varney, 2006; h. 769). 

2) Persiapan klien 
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Pencucian dengan menggunakan sabun dan air mengalir pada 

lengan yang akan dipasang implan serta pemberian antiseptik pada 

daerah operasi tempat implan akan dipasang implan dapat 

mengurangi jumlah mikroorganisme di daerah kulit klien (Saifuddin, 

2006; h. PK- 16). 

 

 

3) Persiapan tenaga kesehatan 

Petugas kesehatan khususnya bidan yang akan memasang implan 

hendaknya mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum 

pemasangan implan (Saifuddin, 2006; h. PK-15) 

e. Anestesi sebelum pemasangan 

Dosis yang digunakan untuk anestesi adalah 3 ml obat anestesi (1 

% tanpa Epinefrin). Dosis ini sudah cukup untuk menghilangkan rasa sakit 

selama pemasangan kapsul implan. (Saifuddin, 2006; h. PK-22) 

f. Cara pemasangan 

Tempat pemasangan kapsul pilihlah lengan yang jarang 

digunakan. Kapsul-kapsul tersebut ditempatkan sedikitnya 8 cm di atas 

lipat siku, di daerah medial lengan (Saifuddin, 2006; h. PK-18). 

g. Konseling pasca pemasangan 

Konseling setelah pemasangan implan dilakukan untuk mencegah 

terjadinya infeksi atau ekspulsi dari pemasangan implan. Memberitahu 

cara perawatan luka insisi di rumah. 

 

6. Pelaksanaan rencana asuhan kebidanan 
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Melaksanakan seluruh rencana asuhan, dalam pelaksanaan tindakan 

dapat seluruhnya dilakukan oleh yang sebagian lagi oleh klien atau anggota 

tim kesehatan lainnya. Tidak lupa tentunya suatu pendokumentasian yang 

berkala dari setiap tindakan yang telah dilakukan oleh bidan atau petugas 

kesehatan lainnya. Pelaksanaan yang efisien dan aman dapat meningkatkan 

mutu asuhan yang diberikan. 

 

7. Evaluasi 

Mengevaluasi dari seluruh asuhan yang sudah diberikan kepada klien 

apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan yang telah 

diidentifikasi di dalam diagnosa dan masalah. Evaluasi dikatakan berhasil 

apabila semua rencana asuhan kebidanan telah dilaksanakan, yaitu : 

a. Klien bersedia menggunakan kontrasepsi implan 

b. Klien sudah mengerti penjelasan bidan tentang kontrasepsi 

c. Klien dan suami bersedia menandatangani surat persetujuan tindakan 

pemasangan implan (inform consent) 

d. Semua peralatan steril yang digunakan untuk pemasangan implan sudah 

disiapkan 

e. Anestesi telah dilakukan dan efek anestesi bekerja dengan baik 

f. Seluruh kapsul implan telah terpasang di bawah kulit 

g. Klien sudah mengerti tentang konseling yang telah diberikan bidan dan 

mengetahui kapan harus melakukan kunjungan ulang. 

8. Kunjungan ulang pasca pemasangan implan 

Setelah selesai pemasangan nasehatkan pada akseptor agar luka 

jangan basah selama lebih kurang 3 hari dan datang kembali jika terjadi 
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keluhan-keluhan yang mengganggu (Prawirohardjo, 2008; h. 555). Setelah 

luka dibiarkan kering selama 3 hari klien dianjurkan datang kembali untuk 

dilakukan pengkajian terhadap luka. Pengkajian kondisi area luka meliputi : 

a. Kondisi balutan 

b. Adanya perdarahan pada insisi 

c. Tanda-tanda infeksi; kemerahan, bengkak, nyeri semakin meningkat, dan 

teraba hangat (Suriadi, 2004; h. 76-77) 

9. Tinjauan asuhan kebidanan SOAP 

Tinjauan asuhan kebidanan SOAP digunakan berdasarkan kunjungan 

ulang yang dilakukan setelah insersi. 

a. S : Subjektif 

Subjektif diperoleh dari hasil wawancara (anamnesa) dengan klien 

mengenai identitas, keluhan, riwayat haid, riwayat perkawinan, riwayat 

obstetri, riwayat KB, riwayat kesehatan dahulu dan keluarga, riwayat 

ginekologi, psikososial, dan pola kebutuhan sehari-hari. 

b. O : Objektif 

Data objektif diperoleh dari hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan 

penunjang. Pemeriksaan fisik dilakukan adalah data fokus yang 

menunjang diagnosa. 

c. A : Assesment 

Assesment merupakan suatu diagnosa yang ditegakkan dari hasil 

anamnesa dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang yang 

telah dikumpulkan sesuai dengan kondisi klien. Hendaknya sering 

dilakukan analisa untuk mengetahui perubahan kondisi klien sehingga 

dapat diantisipasi untuk segera dilakukan tindakan yang tepat. 
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d. P : Planning 

Planning berisi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

1) Perencanaan 

Membuat suatu rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan 

assesment dan masalah yang dibutuhkan klien untuk dapat 

tercapainya kondisi klein yang terbaik. 

 

2) Pelaksanaan 

Melaksanakan seluruh rencana tindakan yang telah direncanakan 

pada langkah sebelumnya. Tidak semua tindakan dilakukan oleh 

bidan, namun sebagian dapat dilakukan ibu atau keluarga atau tim 

kesehatan lainnya. Pelaksanaan tindakan yang efisien dapat 

meminimalkan waktu dan biaya serta meningkatkan kualitas mutu 

pelayanan kesehatan yang diberikan.  

3) Evaluasi 

Memeriksa kembali apakah semua rencana tindakan yang dilakukan 

telah mencapai tujuan, yaitu terpenuhinya semua kebutuhan klien. 

 

D. Aspek hukum 

Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1464/MENKES/PER/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan, 

dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa menteri kesehatan Republik Indonesia 

dalam penyelenggaraan praktik. 

Pasal 9 
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Bidan dalam menjalankan praktik, berwenang untuk memberikan pelayanan 

yang meliputi : 

a. Pelayanan kesehatan ibu 

b. Pelayanan kesehatan anak; dan 

c. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana 

 

 

 

Pasal 12 

Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan 

keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, berwenang 

untuk : 

a. Memberikan konseling dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan 

keluarga berencana; dan 

b. Memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom 

Pasal 13 

1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan 

Pasal 12, Bidan yang menjalankan program Pemerintah berwenang 

melakukan pelayanan kesehatan meliputi : 

a) Pemberian alat kontrasepsi suntikan, alat kontrasepsi dalam rahim, dan 

memberikan pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit 

2) Pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit, asuhan antenatal terintegrasi, 

penanganan bayi dan anak balita sakit, dan pelaksanaan deteksi dini, 

merujuk, dan memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual 

(IMS) dan penyakit lainnya, serta pencegahan penyalahgunaan Narkotika, 
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Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) hanya dapat dilakukan oleh 

bidan yang dilatih untuk itu. 

Peran fungsi dan kompetensi bidan 

1. Bidan sebagai pelaksana 

a. Tugas mandiri 

1) Memberikan asuhan kebidanan pada wanita usia subur yang 

membutuhkan pelayanan keluarga berencana. 

2) Mengkaji kebutuhan pelayanan keluarga berencana pada pus atau 

wus 

3) Menentukan diagnosa dan kebutuhan pelayanan 

4) Menyusun rencana pelayanan KB sesuai prioritas masalah bersama 

klien 

5) Melaksanakan asuhan sesuai dengan rencana yang telah dibuat 

6) Mengevaluasi asuhan kebidanan yang telah diberikan 

7) Membuat rencana tindak lanjut pelayanan bersama klien 

8) Membuat pencatatan dan laporan 

b. Tugas kolaborasi 

Menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan 

kebidanan sesuai fungsi kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga 

1) Mengkaji masalah yang berkaitan dengan komplikasi dan keadaan 

kegawatan yang memerlukan tindakan kolaborasi 

2) Menentukan diagnosa, prognosa, dan prioritas kegawatan yang 

memerlukan tindakan kolaborasi 

3) Merencanakan tindakan yang sesuai dengan prioritas kegawatan dan 

hasil kolaborasi serta kerja sama dengan klien 
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4) Melaksanakan tindakan sesuai dengan rencana dan dengan 

melibatkan klien 

5) Mengevaluasi hasil tindakan yang telah diberikan 

6) Menyusun rencana tindak lanjut bersama klien 

7) Membuat pencatatan dan pelaporan 

 

 

c. Tugas ketergantungan atau merujuk 

Menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan 

kebidanan sesuai dengan fungsi keterlibatan klien dan keluarga 

1) Mengkaji kebutuhan asuhan kebidanan yang memerlukan tindakan 

diluar lingkup kewenangan bidan dan memerlukan rujukan 

2) Menentukan diagnosa, prognosa dan prioritas serta sumber-sumber 

dan fasilitas untuk kebutuhan intervensi lebih lanjut bersama klien 

atau keluarga 

3) Mengirim klien untuk keperluan intervensi lebih lanjut kepada petugas 

atau institusi pelayanan kesehatan yang berwenang dengan 

dokumentasi yang lengkap 

4) Membuat pencatatan dan pelaporan serta mendokumentasikan 

seluruh kejadian dan intervensi 

(IBI, 2006; h. 114, 116, 117, 119) 
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