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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. TINJAUAN TEORI MEDIS 

1. Kehamilan 

a. Kehamilan Normal 

Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya 

hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari haid 

pertama haid terakhir. Kehamilan dibagi dalam 3 triwulan pertama dimulai dari 

hasil konsepsi sampai 3 bulan, triwulan kedua dimulai dari bulan keempat sampai 

6 bulan, triwulan ketiga dari bulan ketujuh sampai 9 bulan (Saifuddin, 2008; 89). 

Di Indonesia batas ambang LILA dengan resiko KEK adalah 23,5 cm, hal 

ini berarti ibu hamil dengan resiko KEK diperkirakan akan melahirkan bayi BBLR. 

Bila bayi lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) akan mempunyai resiko 

kematian, gizi kurang, gangguan pertumbuhan, dan gangguan perkembangan 

anak. Apabila LILA ibu sebelum hamil kurang dari angka tersebut, sebaiknya 

kehamilan ditunda sehingga tidak beresiko melahirkan BBLR. Sebagaimana 

disebutkan diatas, berat bayi yang dilahirkan dapat dipengaruhi oleh status gizi 

ibu baik sebelum hamil maupun saat hamil. Status gizi ibu sebelum hamil juga 

cukup berperan dalam pencapaian gizi ibu saat hamil.  

Hasil penelitian Jumirah, dkk (1999) menunjukkan bahwa ada hubungan 

kadar Hb ibu hamil dengan berat bayi lahir, dimana semakin tinggi kadar Hb ibu 

semakin tinggi berat badan bayi yang dilahirkan. Sedangkan penelitian Edwi 

Saraswati, dkk. (1998) menemukan bahwa anemia pada batas 11 gr/dl bukan 

merupakan resiko untuk melahirkan BBLR. Hal ini mungkin karena belum 

berpengaruh terhadap fungsi hormon maupun fisiologis ibu. 

Pada kehamilan terdapat adaptasi dalam bentuk fisik dan psikologis. 

Perubahan fisik yang terjadi pada Trimester I antara lain yaitu : 

1) Vagina dan vulva tampak lebih merah, agak kebiruan (lividae) tanda 

ini disebut tanda chatwick, warna portio juga tampak lividae. 
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2) Uterus membesar karena pengaruh estrogen dan progesteron. Pada 

umur kehamilan 8 minggu besar uterus seperti telur ayam, sedangkan 

umur kehamilan 12 minggu sebesar telur angsa. 

3) Mammae membesar dan tegang akibat hormon somatomamotropin, 

estrogen dan progesteron, tetapi belum mengeluarkan ASI. 

4) Penurunan tekanan darah selama 24 minggu pertama kehamilan 

akibat terjadi penurunan dalam perifer vaskuler resistence yang 

disebabkan oleh pengaruh penegangan otot halus oleh progesteron. 

5) Peningkatan ketebalan kulit dan lemak sub dermal, hiperpigmentasi, 

pertumbuhan rambut dan kuku, percepatan aktivitas kelenjar keringat, 

dan kelenjar sebasea, peningkatan sirkulasi dan aktivitas vasomotor. 

Kebutuhan dasar pada ibu hamil Trimester I ialah : 

a) Pola istirahat yang cukup 

b) Kebutuhan gizi dan nutrisi ibu hamil 

c) Rileksasi  

d) Diet ringan untuk mengatasi mual muntah 

e) Pengetahuan/ informasi tentang ibu hamil 

f) Olahraga atau senam hamil 

g) Menjaga personal hygiene 

h) Pemberian imunisasi TT 

Perubahan fisik pada Trimester II antara lain yaitu : 

a) Terjadinya pembesaran pada pembuluh-pembuluh darah alat 

genetalia 

b) Konsistensi serviks menjadi lunak dan akan mengeluarkan sekresi 

lebih banyak. 

c) Pada usia kehamilan 16 minggu cavum uteri sama sekali diisi oleh 

ruang amnion yang terisi janin dan istimus menjadi bagian korpus 

uteri. Pada usia 16 minggu mulai terbentuk plasenta dan 

menggantikan fungsi korpus luteum graviditatum. 

d) Pada kehamilan 12 minggu ke atas putting susu dapat mengeluarkan 

cairan berwarna putih agak jernih yang disebut colostrum. 
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e) Biasanya terjadi konstipasi karena pengaruh hormon progesteron 

yang meningkat. 

f) Penurunan tekanan oksigen sehingga wanita hamil sering 

mengeluhkan sesak nafas. 

Kebutuhan dasar ibu hamil Trimester II ialah : 

a) Penggunaan pakaian dalam yang berbahan katun untuk 

mempermudah penyerapan keringat 

b) Kebutuhan gizi yaitu peningkatan konsumsi protein, vitamin, dan zat 

besi 

Perubahan fisik pada Trimester III antara lain yaitu : 

a) Itmus lebih nyata menjadi korpus uteri dan berkembang menjadi 

segmen bawah rahim 

b) Kepala janin mulai turun ke pintu atas panggul, sehingga keluhan 

sering kencing akan timbul karena kandung kencing mulai tertekan. 

c) Kenaikan berat badan sekitar 5,5 kg, penambahan berat badan mulai 

awal kehamilan sampai akhir adalah 10-12 kg. 

d) Sakit pinggang yang diakibatkan oleh hormon progresteron dan 

hormon relaxing yang menjadikan relaksasi jaringan ikat dan otot-

otot, biasanya terjadi pada satu minggu terakhir kehamilan 

(Sujiyatini,2008 h; 55-69). 

Kebutuhan dasar ibu hamil Trimester III yaitu : 

a) Mempersiapkan rencana tempat kelahiran, memilih penolong (tenaga 

kesehatan) untuk membantu proses persalinan 

b) Mempersiapkan rencana jika terjadi komplikasi 

c) Konseling tentang tanda-tanda persalinan 

d) Konseling tentang tanda bahaya persalinan 

Perubahan dan adaptasi psikologis dalam masa kehamilan  : 

Trimester I : 

a) Munculnya kebingungan tentang kehamilannya. 
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b) Kekhawatiran terhadap kehamilan 

c) Selalu mencari tanda-tanda bahwa dirinya benar-benar hamil 

d) Hasrat melakukan hubungan seks meningkat. 

Trimester II : 

a) Ibu sudah mulai menerima kehamilannya 

b) Ketertarikan dan aktivitas terfokus pada kehamilannya 

c) Kecemasan orang tua terhadap janinnya apabila anaknya lahir 

cacat 

d) Perhatian penuh terhadap janin yang ada dalam kandungan. 

Trimester III : 

a) Terpusatnya perhatian terhadap kehadiran bayi 

b) Wanita hamil akan berusaha melindungi bayinya dengan 

menghindari kerumunan yang dianggap membahayakan 

c) Mulai muncul ketakutan akan rasa sakit dan bahaya fisik yang 

muncul ketika persalinan 

d) Perasaan sedih karena kehilangan perhatian dan hak istimewa 

yang dimiliki selama kehamilan (Sujiyatini,2008 h; 70-81). 

 

b. Deteksi dini resiko tinggi pada kehamilan dan penatalaksanaan 

Mendeteksi dini ataupun mendiagnosa kehamilan yang sudah lanjut tidak 

sukar, tetapi menentukan kehamilan awal seringkali tidaklah mudah, terutama 

bila pasien baru mengeluh terlambat haid beberapa minggu saja. Untuk 

mendeteksi dini suatu kehamilan ada 2 tanda yaitu tanda yang tidak pasti / tanda 

mungkin kehamilan dan tanda pasti kehamilan.  

Tanda yang tidak pasti/ tanda mungkin kehamilan meliputi : 

a) Amenorhea (terlambat haid) 

b) Mual dan muntah (morning sickness) 

c) Mastodinia (rasa kencang dan sakit pada payudara karena payudara 

membesar) 

d) Quickening (persepsi gerakan janin pertama) 
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e) Frekuensi kencing (sering buang air kecil) 

f) Konstipasi (efek relaksasi progesteron) 

g) Perubahan berat badan (pada kehamilan 2-3 bulan berat badan 

menurun karena nafsu makan menurun dan muntah-muntah) 

h) Perubahan temperatur basal (kenaikan temperatur basal lebih dari 3 

minggu) 

i) Perubahan warna kulit antara lain chloasma (warna kulit kehitam-

hitaman pada dahi, punggung, hidung dan kulit daerah tulang pipi), 

pada daerah areola dan puting payudara, pada daerah abdomen dan 

payudara yang biasa disebut strie gravidarum. 

j) Perubahan payudara (akibat stimulasi prolaktin dan HPL, payudara 

mensekresi kolostrum, biasanya setelah kehamilan >16 minggu) 

k) Perubahan pada uterus (perubahan pada ukuran, bentuk dan 

konsistensi) 

l) Tanda piskacek’s (pertumbuhan yang asimetris pada bagian uterus 

yang dekat dengan implantasi plasenta) 

m) Perubahan-perubahan pada serviks 

1) Tanda hegar (perlunakan pada daerah isthmus uteri) 

2) Tanda goodell’s (melalui pemeriksaan bimanual, serviks 

terasa lebih lunak) 

3) Tanda chadwick (dinding vagina mengalami kongesti, warna 

kebiru-biruan) 

4) Tanda Mc. Donald (fundus uteri dan serviks bisa dengan 

mudah difleksikan satu sama lain) 

5) Terjadi pembesaran abdomen (pembesaran perut setelah 

minggu ke-16) 

6) Kontraksi uterus (perut kencang tapi tidak disertai rasa sakit) 

7) Pemeriksaan tes biologis kehamilan (pemeriksaan 

kehamilan hasil positif, dimana ada kemungkinan positif 

palsu) 

Tanda pasti kehamilan : 

a) Denyut jantung janin (DJJ) 

Dapat didengar dengan stetoskop laenec pada minggu 17-18. 
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b) Palpasi 

Pada palpasi harus ditentukan outline janin, biasanya jelas setelah 

minggu ke-22, dan gerakan janin dapat dirasakan setelah minggu ke-

24 (Kusmiyati,dkk, 2009, h; 97-101). 

Adapun tanda bahaya kehamilan muda dan penatalaksanaannya seperti :  

1) Perdarahan pervaginam masa hamil muda 

Perdarahan pervaginam pada hamil muda dapat disebabkan oleh 

abortus, kehamilan ektopik, atau mola hidatidosa. 

Penatalaksanaan : 

a. Abortus :  

Untuk abortus iminens lakukan observasi perdarahan, anjurkan 

ibu untuk istirahat, hindarkan coitus. 

Untuk abortus komplit tidak perlu terapi spesifik kecuali 

perdarahan berlanjut atau terjadi infeksi. Apabila kondisi pasien 

baik cukup diberi tablet Ergometrin 3x1 tablet/hari untuk 3 hari. 

Untuk abortus insipiens lakukan prosedur evakuasi hasil konsepsi. 

Untuk abortus inkomplit tentukan besar uterus (taksir usia 

gestasi), kenali dan atasi setiap komplikasi (perdarahan hebat, 

syok, infeksi/sepsis), hasil konsepsi yang terperangkap pada 

serviks yang disertai perdarahan hingga ukuran sedang, dapat 

dikeluarkan secra digital atau cunam ovum, kemudian evaluasi 

perdarahan. 

b. Kehamilan ektopik : 

Kehamilan ektopik terganggu dapat dilihat jika pasien 

pucat/anemis, kesadaran menurun dan lemah, syok, perut 

kembung, nyeri pada perut bawah, nyeri goyang porsio. Jika 

terjadi tanda-tanda tersebut maka penanganannya yaitu : 

Lakukan persiapan untuk tindakan operatif gawat darurat, 

menghentikan sumber perdarahan, siapkan darah pengganti, infus 

dengan RL (500 ml dalam 15 menit pertama) atau 2 L dalam 2 jam 

pertama (termasuk selama tindakan berlangsung), transfusi darah, 

lakukan eksisi bagian tuba yang mengandung hasil konsepsi, 

berikan antibiotika kombinasi atau tunggal dengan spektrum yang 
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luas, atasi anemia dengan tablet besi 600 mg/hari, dan konseling 

pasca tindakan. 

c. Mola hidatidosa : 

Tindakan yang dapat dilakukan adalah evakuasi jaringan mola, 

berikan infus 10 IU oksitosin dalam 500 ml RL dengan 40-60 

tetes/menit, pengosongan dengan aspirasi vakum, jika pada 

anemia sedang berikan tablet besi 600 mg/hari dan untuk anemia 

berat lakukan transfusi darah, pasien dianjurkan untuk 

menggunakan kontrasepsi hormonal (jika masih ingin mempunyai 

anak) (Sarwono, 2006, h: 145-159) 

2) Hiperemesis gravidarum 

Adalah mual muntah berlebihan sehingga mengganggu pekerjaan 

sehari-hari dan keadaan umum menjadi buruk. 

Penatalaksanaan : 

a. Penderita diisolasi dalam kamar yang tenang dan cerah dengan 

pertukaran udara yang baik 

b. Menjaga keseimbangan cairan 

c. Anjurkan makan dan minum bila keadaan membaik 

d. Dianjurkan pemberian bitamin B1 dan B6 tambahan 

e. Berikan konseling pada pasien bahwa penyakitnya bisa 

disembuhka serta menghilangkan rasa takut dan konflik yang 

melatarbelakangi hiperemesis (Mansjoer, 2005,h : 260) 

3) Preeklamsia/eklamsia 

Preeklampsia adalah timbulnya hipertensi disertai proteinuria dan 

edema akibat kehamilan setelah usia kehamilan 20 minggu atau 

segera setelah persalinan. Eklampsia adalah preeklampsia disertai 

dengan kejang atau koma yang timbul bukan akibat kelainan 

neurologi. Superimposed preeklampsia-eklampsia adalah timbulnya 

preeklampsia atau eklampsia pada pasien yang menderita hipertensi 

kronik. 

Penatalaksanaan : 

a. Preeklampsia ringan 

Pastikan usia kehamilan, kematangan serviks, dan kemungkinan 

pertumbuhan janin terhambat. Pada pasien rawat jalan anjurkan 
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untuk istirahat baring 2 jam siang hari dan tidur >8 jam malam 

hari. Rawat pasien bila tidak ada perbaikan dalam 2 minggu 

pengobatan rawat jalan. Berikan obat antihipertensi metildopa 

3x125 mg, nifedipin 3-8 x 5-10 mg atau pindolol 1-3 x 5 mg (dosis 

maksimal 30 mg). Bila keadaan ibu membaik dan tekanan darah 

dapat dipertahankan 140-150/90-100 mmHg tunggu persalinan 

sampai aterm. 

b. Preeklampsia berat 

Rawat pasien di rumah sakit. Berikan MgSO4 dalam infus 

dekstrosa 5% dengan kecepatan 15-20 tetes/menit. Dosis awal 

MgSO4, 2 g IV dalam 10 menit selanjutnya 2g/jam dalam drip infus 

sampai tekanan darah stabil (140-150/90-100 mmHg) (pemberian 

MgSO4 harus memenuhi syarat yaitu reflek patella +, pernafasan 

>16 kali/menit, urin >100 cc dalam 4 jam). Berikan nifedipin 3-4 x 

10 mg oral. Lakukan terminasi kehamilan. 

c. Eklampsia  

Eklampsia harus ditangani di rumah sakit. Bila pasien dirujuk, 

sebelumnya pasien perlu diberi pengobatan awal untuk mengatasi 

kejang dan pemberian obat antihipertensi. Berikan O2 4-6 l/menit, 

pasang infus dekstrosa 5% 500 ml/ 6 jam dengan kecepatan 20 

tetes/ menit, pasang kateter urin, pasang goedel atau spatel. Bahu 

diganjal kain setebal 5 cm agar leher defleksi sedikit. Posisi 

tempat tidur dibuat sedikit fowler agar kepala tetap tinggi. Fiksasi 

pasien secara baik agar tidak jatuh. 

Di rumah sakit, berikan MgSO4, 2g IV kemudian 2 g/jam dalam 

drip infus dekstrosa 5% untuk pemeliharaan sampai kondisi stabil. 

Bila timbul kejang berikan dosis tambahan MgSO4 2 g IV 

sekurang-kurangnya 20 menit setelah pemberian terakhir (dosis 

tambahan hanya diberikan satu kali saja). Bila syarat MgSO4 tidak 

terpenuhi berikan diazepam dengan dosis awal 20 mg IM atau 10 

mg IV perlahan dalam 1 menit/lebih. Fenobarbital 120-240 mg IV 

perlahan dengan kecepatan tidak melebihi 60 mg/ menit, dosis 

maksimal 1.000 mg. Lakukan terminasi kehamilan sesuai 

preeklampsia berat (Mansjoer,2001, h; 272-273). 
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Tanda bahaya pada kehamilan lanjut dan penatalaksanaannya : 

Perdarahan pervaginam 

Perdarahan pada kehamilan lanjut adalah perdarahan pada trimester 

terakhir dalam kehamilan sampai bayi dilahirkan. Pada kehamilan 

lanjut, perdarahan yang tidak normal adalah merah, banyak, dan 

kadang-kadang tapi tidak selalu, disertai dengan rasa nyeri. Jenis-

jenis perdarahan antepartum : 

a. Plsenta previa 

Adalah plasenta yang berimplantasi rendah sehingga menutupi 

sebagian/seluruh ostium uteri internum. Gejalanya adalah 

perdarahan tanpa nyeri, bisa terjadi tiba-tiba, bagian terendah 

anak sangat tinggi karena plasenta terletak pada bagian bawah 

rahim. 

Penatalaksanaannya : 

Tentukan usia gestasinya, jika <37 minggu lakukan tirah baring 

dan pemantauan ketat serta jika perdarahan banyak akhiri 

kehamilan dengan seksio sesaria. Usia gestasi >37 minggu 

lakukan PDMO jika diketahui plasenta previa marginalis atau 

plasenta letak rendah dapat dilakukan induksi atau akselerasi. 

b. Solusio plasenta 

Solusio plasenta adalah terlepasnya plasenta dari tempat 

implantasinya yang normal pada uterus sebelum janin dilahirkan. 

Tanda dan gejalanya adalah perdarahan tampak, kadang-kadang 

darah tidak keluar, terkumpul di belakang plasenta, bila 

perdarahan tersembunyi rahim keras seperti papan, perdarahan 

disertai nyeri, nyeri abdomen saat dipegang, palpasi sulit 

dilakukan, fundus uteri makin lama makin naik, tidak ada DJJ. 

Penatalaksanaannya : 

Evaluasi keadaan janin, evaluasi tanda vital, anemia dan 

koagulopati. Apabila janin masih hidup dan terjadi gawat janin 

namun pembukaan lengkap, bagian terendah di dasar panggul, 

maka percepat kala II dengan amniotomi dan dapat dilakukan 

partus pervaginam. Jika janin hidup dan keadaan normal lakukan 
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tindakan seksio sesarea. Namun, apabila janin mati kondisi 

serviks pembukaan 1 jari, penurunan di hodge II-III lakukan seksio 

sesarea. Dan jika janin matu namun keadaan serviks lunak, 

pembukaan >3 cm, penurunan di hodge III-IV lakukan amniotomi, 

akselerasi (infus oksitosin), dan dapat partus pervaginam. 

c. Ruptur Uteri 

Adalah robekan atau diskontinuitas dinding rahim akibat 

dilampauinya daya regang miometrium. Penyebabnya adalah 

disproporsi janin dan panggul, partus macet atau trumatik. Tanda 

dan gejalanya adalah nyeri hebat di perut bagian bawah, diikuti 

dengan syok dan perdarahan pervaginam. 

Penatalaksanaannya : 

Berikan cairan RL 500 ml dalam 15-20 menit dan siapkan 

laparatomi. Lakukan laparatomi untuk melahirkan anak dan 

plasenta. Bila konservasi uterus masih diperlukan dan kondisi 

jaringan memungkinkan, lakukan reparasi uterus. Bila luka 

mengalami nekrosis yang luas dan kondisi pasien 

mengkhawatirkan, lakukan histerektomi. Lakukan bilasan 

peritoneal dan pasang drain dari kavum abdomen. Bila terdapat 

tanda-tanda infeksi berikan antibiotika dan serum anti tetanus. 

2. Persalinan 

a. Persalinan Normal 

Menurut WHO persalinan normal adalah persalinan yang  dimulai secara 

spontan (dengan kekuatan ibu sendiri dan melalui jalan lahir), beresiko rendah 

pada  awal persalinan dan presentasi belakang kepala pada usia kehamilan 

antara 37-42 minggu setelah persalinan ibu maupun bayi berada dalam kondisi 

baik. Persalinan normal disebut juga partus spontan adalah proses lahirnya bayi 

pada letak belakang kepala dengan tenaga ibu sendiri, tanpa bantuan alat-alat 

serta tidak melukai ibu dan bayi  yang umumnya belangsung kurang dari 24 jam. 

(Sujiyatini, dkk, 2011 : 1). 

Macam-macam persalinan : 

a) Persalinan spontan 
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Bila persalinan berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri, melalui 

jalan lahir ibu tersebut. 

b) Persalinan buatan 

Bila persalinan dibantu dengan tenaga dari luar misalnya ekstrasi 

forceps, atau dilakukan operasi sectio caesaria. 

 Persalinan biasanya dibagi menjadi 4 tahap, yaitu : 

Kala I 

Dinyatakan partus apabila timbul his yang semakin lama semakin kuat dan 

keluarnya lendir darah dari vagina diakibatkan oleh adanya pembukaan 

serviks. Proses membukanya serviks sebagai akibat his dibagi dalam 2 fase : 

1) Fase laten : berlangsung selama 8 jam. Pembukaan terjadi sangat 

lambat sampai mencapai ukuran diameter 3 cm. 

2) Fase aktif : dibagi dalam 3 fase lagi, yaitu : 

a) Fase akselerasi : dalam waktu 2 jam pembukaan 3 cm 

menjadi 4 cm. 

b) Fase dilatasi maksimal : dalam waktu 2 jam pembukaan 

berlangsung sangat cepat, dari 4 cm menjadi 9 cm. 

c) Fase deselerasi : pembukaan menjadi lambat kembali. Dalam 

waktu 2 jam pembukaan 9 cm menjadi lengkap 

(Prawirohardjo, 2007, h; 182). 

Kebutuhan dasar bagi ibu bersalin pada kala I yaitu : 

a) Asuhan fisik dan psikologis 

b) Kehadiran seorang pendamping 

c) Pengurangan rasa sakit dapat dengan memberikan rangsangan, 

pendekatan dengan ibu, sentuhan dan masase, kompres hangat 

maupun dingin 

d) Penerimaan atas sikap dan perilakunya 

e) Informasi dan kepastian tentang hasil persalinan yang aman 

f) Kebutuhan makan dan minum 

g) Kebutuhan eliminasi (kandung kencing harus kosong) 

h) Pemilihan posisi yang nyaman bagi ibu (Sumarah, 2008). 
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Kala II 

Pada kala II his menjadi lebih kuat dan cepat, kira-kira 2 sampai 3 menit 

sekali. Karena biasanya dalam hal ini kepala janin sudah masuk ruang 

panggul, yang secara reflek menimbulkan rasa mengejan. Adanya tekanan 

pada rektum dan perasaan ingin BAB. Kemudian perineum menonjol dan 

labia mulai membuka, tidak lama lagi kepala janin tampak dalam vulva pada 

waktu his. Bila dasar panggul sudah lebih berelaksasi, kepala janin tidak 

masuk lagi di luar his, dan dengan kekuatan mengejan maksimal kepala janin 

dilahirkan dengan suboksiput dibawah simfisis dan dahi, muka, dan dagu 

melewati perineum. Setelah istirahat sebentar, his mulai lagi untuk 

mengeluarkan badan, dan anggota bayi. Pada primigravida kala II 

berlangsung rata-rata 1,5 jam dan pada multipara rata-rata 0,5 jam 

(Prawirohardjo, 2007, h; 184). 

Kebutuhan dasar ibu bersalin pada kala II yaitu : 

a) Dukungan emosional 

b) Pendamping persalinan 

c) Masase pada pinggang 

d) Mengajari cara pernafasan  

e) Memberikan kebebasan posisi persalinan 

f) Pemberian nutrisi untuk tenaga saat mengejan 

Kala III 

Setelah bayi lahir, uterus teraba keras dengan fundus uteri agak di atas 

pusat. Beberapa menit kemudian uterus berkontraksi untuk melepaskan 

plasenta dari dindingnya. Biasanya plasenta lepas dalam waktu 6 sampai 15 

menit setelah bayi lahir dan keluar spontan atau dengan tekanan pada 

fundus uteri. Pengeluaran plasenta disertai dengan pengeluaran darah 

(Prawirohardjo, 2007, h; 185). 

Kebutuhan dasar ibu bersalin kala III : 

a) Memberikan kesempatan pada ibu untuk memeluk bayinya dan 

menyusui segera 
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b) Memberitahu setiap tindakan yang akan dilakukan 

c) Pencegahan infeksi pada kala III 

d) Memantau keadaan ibu (tanda vital, kontraksi, perdarahan) 

e) Melakukan kolaborasi atau rujukan bila terjadi ke gawatdaruratan 

f) Pemenuhan kebutuhan nutrisi 

g) Meberikan motifasi dan pendampingan selama kala III   

Kala IV  

2 jam pertama setelah persalinan merupakan waktu yang kritis buat ibu dan 

bayi. Tenaga kesahatan harus tinggal bersama ibu dan bayi untuk 

memastikan bahwa keduanya dalam kondisi yang stabil dan mengambil 

tindakan yang tepat untuk melakukan stabilisasi. 

Kebutuhan pada ibu bersalin kala IV yaitu :  

a) Pemeriksaan fundus setiap 15 menit pada jam pertama dan setiap 20-

30 menit selama jam kedua 

b) Memeriksa tekanan darah,nadi,kandung kemih, dan perdarahan 

selama 15 menit pada jam pertama dan 30 menit pada jam kedua 

c) Memberikan minum untuk pencegahan dehidrasi 

d) Membersihkan perinium dan mengenakan pakaian ibu yang bersih 

dan kering  

e) Membantu ibu untuk mobilisasi dini  

 

b. Deteksi dini tanda bahaya pada persalinan dan penatalaksanaannya 

Pada ibu yang akan melahirkan normal biasanya terdapat tanda-tanda 

seperti :  

1. Lightening  

Ibu merasa bahwa keadaannya menjadi lebih enteng. Ibu merasa 

kurang sesak, tetapi sebaliknya ibu merasa bahwa berjalan sedikit 

lebih sukar dan timbul perasaan nyeri anggota bawah. 

2. Pollakisuria 
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Pada akhir bulan ke-9 didapatkan pemeriksaan epigastrium kendor, 

fundus uteri lebih rendah dari pada kedudukannya dan kepala janin 

sudah mulai masuk ke dalam pintu atas panggul. 

3. Fase labor 

3 atau 4 minggu sebelum persalinan, calon ibu biasanya merasakan 

his pendahuluan yang terasa nyeri pada perut bagian bawah, his tidak 

teratur, lamanya his pendek. 

4. Perubahan cervix 

Pada akhir bulan ke-9 pemeriksaan cerviks menunjukan cerviks lebih 

lembut, terjadi pembukaan dan penipisan. 

5. Energy spurt 

Terjadi peningkatan energi kira-kira 24-48 jam sebelum persalinan 

mulai, setelah beberapa hari sebelumnya merasa kelelahan fisik 

karena tuanya kehamilan maka ibu mendapati satu hari sebelum 

persalinan dengan energi yang penuh.  

6. Gastrointestinal Upsets 

Beberapa ibu mungkin akan mengalami tanda-tanda seperti diare, 

obstipasi, mual dan muntah karena efek penurunan hormon terhadap 

sistem pencernaan. 

Tanda-tanda persalinan : 

1. Dorongan untuk meneran 

2. Adanya tekanan pada anus 

3. Perineum menonjol 

4. Vulva membuka 

5. Rasa nyeri karena adanya his yang sering, kuat, dan teratur 

6. Keluar lendir bercampur darah (bloody show) yang lebih banyak 

karena robekan-robekan kecil pada servik 

7. Kadang-kadang ketuban pecah dengan sendirinya 

8. Pada pemeriksaan dalam, serviks mendatar dan telah ada 

pembukaan. 
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Penatalaksanaan persalinan normal :  

Asuhan yang dapat diberikan kepada ibu selama proses persalinan yaitu : 

1) Asuhan sayang ibu 

2) Mengatur posisi 

3) Kompres (kompres hangat pada punggung, leher atau perut untuk 

kenyamanan pada ibu bersalin) 

4) Pijatan (pijatan otot untuk mengurangi sakit pada punggung) 

5) Usapan atau sentuhan (mengurangi rasa nyeri pada perut saat kontraksi) 

Tujuan asuhan persalinan normal adalah menjaga kelangsungan hidup 

dan memberikan derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya, melalui 

upaya yang terintegrasi dan lengkap tetapi dengan intervensi yang seminimal 

mungkin agar prinsip keamanan dan kualitas pelayanan dapat terjaga pada 

tingkat yang diinginkan.  

Prosedur asuhan persalinan normal : 

1) Mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala II (ibu merasa ada 

dorongan untuk meneran, tekanan pada rektum dan vagina, perineum 

tampak menonjol, vulva dan spinger ani membuka) 

2) Pastikan kelengkapan peralatan, bahan, dan obat-obatan esensial 

3) Memakai celemek plastik, melepaskan dan menyimpan perhiasan yang di 

pakai 

4) Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta mengeringkan 

5) Pakai sarung tangan steril (untuk periksa dalam) 

6) Masukkan oksitosin kedalam tabung suntik (hindari terjadinya 

kontaminasi alat) 

7) Membersihkan vulva dan perineum dengan kasa/kapas yang dibasahi air 

DTT 

8) Lakukan periksa dalam untuk memastikan pembukaan lengkap 

9) Dekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang 

menggunakan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, kemudian 

lepaskan dan rendam dalam keadaan terbalik 

10) Periksa DJJ setelah kontraksi/ saat relaksasi uterus (DJJ normal 120-160 

x/menit) 

11) Beritahu ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik 
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12) Minta keluarga membantu menyiapkan posisi meneran (bila ada rasa 

ingin meneran) 

13) Lakukan bimbingan meneran saat ibu merasa ada dorongan kuat untuk 

meneran (bimbing ibu agar dapat meneran secara benar dan efektif, 

dukung dan beri semangat, bantu untuk mengambil posisi yang nyaman, 

anjurkan untuk istirahat bila tidak ada kontraksi, berikan minum, menilai 

DJJ setiap kontraksi selesai) 

14) Anjurkan ibu untuk berjalan, jongkok atau mengambil posisi yang 

nyaman, jika ibu beluma ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit 

15) Letakkan handuk bersih di perut ibu, jika kepala bayi telah membuka 

vulva dengan diameter 5-6 cm 

16) Letakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian di bawah bokong ibu 

17) Buka tutup partus set dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan 

bahan 

18) Pakai sarung tangan DTT pada kedua tangan 

19) Setelah tampak kepala bayi 5-6 cm di vulva maka lindungi perineum 

dengan satu tangan yang dilapisi kain bersih dan kering, tangan lain 

menahan kepala bayi, anjurkan ibu untuk meneran perlahan atau 

bernafas cepat dan dangkal 

20) Periksa, kemungkinan ada lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang 

sesuai jika hal itu terjadi, dan segera lanjutkan proses kelahiran bayi 

21) Tunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan 

22) Setelah kepala melakukan putar paksi luar, pegang secara biparietal. 

Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut gerakkan 

kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul dibawah 

arkus pubis dan kemudian gerakkan arah atas dan distal untuk 

melahirkan bahu belakang 

23) Setelah kedua bahu lahir, tangan bawah kearah perineum ibu untuk 

menyangga kepala, lengan, dan siku sebelah bawah, gunakan tangan 

atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas 

24) Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut 

kepunggung, bokong, tungkai dan kaki, pegang kedua mata kaki 

25) Penilaian segera bayi baru lahir (apakah bayi menangis kuat, bernafas 

tanpa kesulitan, dan bergerak aktif) 
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26) Sambil menilai bayi, letakkan diatas perut ibu dan selimuti bayi (jika bayi 

tidak menagis, nafas megap-megap lanjutkan ke langkah resusitasi bayi) 

27) Keringkan tubuh bayi, tutupi kepala dan badan bayi kecuali bagian tali 

pusat 

28) Letakkan kain bersih dan kering pada perut ibu periksa kembali uterus 

untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus 

29) Beritahu ibu bahwa akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi 

dengan baik 

30) Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikkan oksitosin 10 IU secara 

IM di 1/3 pada atas bagian distal lateral (lakukan aspirasi sebelum 

menyuntikkan) 

31) Jepit tali pusat dengan klem kira0kira 3 cm dari pusat bayi. Mendorong isi 

tali pusat kearah distal dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari 

klem pertama 

32) Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit dan lakukan 

pengguntingan tali pusat diantara dua klem tersebut. Ikat tali pusat 

dengan benang DTT/steril. Lepaskan klem dalam wadah yang telah di 

sediakan 

33) Lakukan kontak kulit bayi dengan ibunya dengan menaruh bayi diatas 

dada ibu untuk merangsang inisiasi menyusui dini 

34) Selimuti bayi dan menutupi bagian kepalanya dengan handuk atau kain 

bersih dan kering 

35) Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva 

36) Letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu, di tepi atas simpisis, 

untuk mendeteksi. Tangan lain menegangkan tali pusat 

37) Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah tangan 

yang lain mendorong uterus ke arah belakang-atas (dorso-kranial) secara 

hati-hati (untuk mencegah inversio uteri). Jika plasenta tidak lahir setelah 

30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul 

kontraksi berikutnya dan ulangi presedur diatas. 

38) Lakukan penegangan dan dorongan dorso-kranial hingga plasenta 

terlepas, minta ibu meneran sambil penolong menarik tali pusat dengan 

arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas, mengikuti poros jalan lahir 

(tetap lakukan dorso kranial). Jika tali pusat bertambah panjang, 
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pindahkan klem hingga berjarak 5-10 cm di depan vulva dan lahirkan 

plasenta (jika tali pusat tidak lahir setelah 15 menit beri dosis ulang 

oksitosin 10 unit IM, lakukan katerisasi jika kandung kemih penuh, minta 

keluarga untuk menyiapkan rujukan, ulangi penegangan tali pusat 15 

menit berikutnya, segera rujuk jika plasenta tidak lahir dalam 30 menit 

setelah bayi lahir, jika terjadi perdarahan lakukan manual plasenta) 

39) Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua 

tangan. Pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin 

kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada tempat yang telah 

disediakan (jika selaput ketuban robek, pakai sarung tangan DDTT atau 

steril untuk melakukan eksplorasi sisa selaput ketuban kemudian 

gunakan jari-jari tangan atau klem DTT untuk mengeluarkan bagian yang 

tertinggal) 

40) Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase 

uterus, letakkan telapak tangan di fundus dan lakukan masase dengan 

gerakan melingkar dengan lembut hingga 15 detik (fundus teraba keras) 

41) Periksa kelengkapan plasenta 

42) Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum 

43) Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan 

pervaginam 

44) Biarkan bayi diatas perut ibu 

45) Menimbang berat badan dan memberikan obat tetes mata pada bayi 

46) Memberikan imunisasi Hepatitis B pada bayi 

47) Lanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan pervaginam 

48) Ajarkan ibu atau keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai 

kontraksi 

49) Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah 

50) Memeriksa nadi dan keadaan kandung kemih ibu setiap 15 menit selama 

jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua 

pasca persalinan 

51) Memeriksa respirasi dan temperatur tubuh ibu sekali setiap jam selama 

dua jam pasca persalinan 
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52) Tempatkan semua peralatan habis pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk 

dekontaminasi (10 menit). Cuci dan bilas peralatan setelah 

didekontaminasi 

53) Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ketempat sampah yang sesuai 

54) Bersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Bersihkan sisa cairan 

ketuban, lendir dan darah. Bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan 

kering 

55) Pastikan ibu merasa nyaman. Bantu ibu memberikan ASI. Anjurkan 

keluarga untuk memberi ibu minuman dam makanan yang diinginkan 

56) Dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5% 

57) Celupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5% dalam posisi 

terbalik selama 10 menit 

58) Cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir. 

 

Tanda bahaya persalinan dan penatalaksanaannya : 

1) Persalinan preterm 

Persalinan preterm adalah persalinan yang terjadi pada kehamilan 20-

37 minggu. Penyebab terjadinya persalinan preterm adalah hipertensi, 

perkembangan janin terhambat, solusio plasenta, plasenta previa, 

kelainan rhesus, diabetes, kelainan uterus, ketuban pcah dini, serviks 

inkompeten dan kehamilan ganda. 

Penatalaksanaannya : 

Setiap persalinan preterm harus dirujuk ke rumah sakit. Sebelum di 

rujuk berikan air minum 1.000 ml dalam waktu 30 menit dan menilai 

kontraksi berhenti atau tidak. Bila kontraksi masih berlanjut berikan 

obat tokolitik seperti fenoterol 5 mg peroral dosis tunggal sebagai 

pilihan pertama atau ritodrin 10 mg peroral dosis tunggal sebagai 

pilihan kedua, atau ibuprofen 400 mg peroral dosis tunggal sebagai 

pilihan ketiga. Bila pasien menolak dirujuk, pasien harus istirahat 

baring dan banyak minum. Tidak diperbolehkan bersenggama. 

Persalinan tidak boleh ditunda bila ada kontraindikasi mutlak (gawat 

janin,perdarahan antepartum yang banyak, korioamnionitis) dan 

kontraindikasi relatif (gestosis, diabetes melitus, pertumbuhan janin 

terhambat, dan pembukaan serviks 4 cm). Lakukan persalinan 
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pervaginam bila janin presentasi kepala atau dilakukan episiotomi 

lebar dan ada perlindungan forseps terutama pada kehamilan 35 

minggu. Lakukan persalinan dengan seksio sesarea bila janin letak 

sungsang, gawat janin dengan syarat partus pervaginam tidak 

terpenuhi, infeksi intrapartum dengan syarat partus pervaginam tidak 

terpenuhi, janin letak lintang, plasenta previa, dan taksiran berat janin 

1.500 gram (Mansjoer, 2001, h; 274-275). 

2) Kehamilan lewat waktu 

Adalah kehamilan yang melewati 294 hari atau 42 minggu lengkap. 

Tanda dan gejala yaitu perhitungan umur kehamilan yang lebih dari 

atau sama dengan 42 minggu, tidak timbul his karena kurangnya air 

ketuban, insufisiensi plasenta, gerakan janin jarang. 

Penatalaksanaanya : 

Bila keadaan janin baik tunda pengakhiran kehamilan selama 1 

minggu dengan menilai gerakan janin dan tes tanpa tekanan 3 hari 

kemudian. Bila hasil positif, segera lakukan seksio sesarea atau 

dengan induksi persalinan. 

3) Distosia  

Distosia adalah kelambatan atau kesulitan persalinan. Disebabkan 

karena kelainan tenaga (his), kelainan letak dan bentuk janin, serta 

kelainan jalan lahir. Distosia karena kelainan tenaga ada 2 yaitu 

inersia uteri dan incoordinate uterine action. Distosia karena kelainan 

letak dan bentuk janin meliputi kelainan letak posisi atau presentasi 

misalnya presentasi belakang kepala oksiput posterior menetap, 

presentasi belakang kepala oksiput melintang, presentasi puncak 

kepala, presentasi dahi, presentasi muka, presentasi rangkap, letak 

sungsang, letak lintang, presentasi ganda, dan kehamilan ganda. 

Pada kelainan bentuk janin misalnya pertumbuhan janin berlebih, 

hidrosefalus atau anensefalus, dan tali pusat terkemuka/menumbung. 

Sedangkan distosia karena kelainan tulang panggul yaitu adanya 

kelainan bentuk panggul seperti panggul jenis naegle, rakhitis, 

skoliosis, kifosis robert, dll. Serta kelainan ukuran panggul. 
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a. Inersia Uteri 

Adalah kelainan his yang kekuatannya tidak adekuat untuk 

melakukan pembukaan serviks atau mendorong janin keluar. 

Inersia uteri ada 2 yaitu inersia uteri primer terjadi pada awal fase 

laten, dari permulaan his tidak adekuat dan inersia uteri sekunder 

terjadi pada fase aktif atau kala I dan kala II, pada permulaan his 

baik tetapi pada keadaan lebih lanjut terjadi inersia uteri. 

Penatalaksanaannya : 

Inersia uteri primer : perbaiki keadaan umum pasien. Rujuk ke 

rumah sakit bila persalinan kala I aktif lebih dari 12 jam pada 

multipara atau primipara jika pembukaan tidak maju dalam 3 jam. 

Berikan sedatif lalu nilai kembali pembukaan serviks setelah 12 

jam. Pecahkan ketuban dan beri infus oksitosin bila ada kemajuan 

his. Oksitosin diberikan 5 satuan dalam larutan glukosa 5% secara 

infus IV dengan kecepatan 12 tetes/menit. Bila tidak ada 

kemajuan hentikan pemberian oksitosin, lalu berikan lagi untuk 

beberapa jam. Jika tetap tidak ada kemajuan lakukan tindakan 

seksio sesarea. 

Inersia uteri sekunder : pastikan tidak ada disporposi sefalopelvik. 

Rujuk ke rumah sakit bila persalinan kala I aktif lebih dari 12 jam 

pada multipara atau primipara atau jika pembukaan tidak maju 

dalam 3 jam. Pecahkan ketuban dan berikan infus pitosin 5 satuan 

dalam larutan glukosa 5% dengan kecepatan 12 tetes/menit, 

tetesan dinaikan perlahan-lahan sampai 50 tetes/menit. Nilai 

kemajuan persalinan kembali 2 jam setelah his baik, bila tidak ada 

kemajuan lakukan seksio sesarea. Pada akhir kala I atau pada 

kala II persalinan dapat dilakukan dengan ekstrasi vakum atau 

cunam bila syarat memenuhi. 

b. Incoordinate uterine action 

Adalah kelainan his pada persalinan berupa perubahan sifat his 

yaitu meningkatnya tonus otot uterus di dalam dan di luar his, 

serta tidak ada koordinasi antara kontraksi bagian atas, tengah 

dan bawah sehingga his tidak efisien mengadakan pembukaan 

serviks. 
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Penatalaksanaannya : 

Dilakukan pengobatan simtomatis karena belum ada obat untuk 

memperbaiki koordinasi fungsional antara bagian-bagian uterus. 

Kurangi tonus otot dan ketakutan penderita dengan pemberian 

analgesik (morfin, petidin,dll). Lakukan persalinan dengan cunam 

bila syarat-syarat dipenuhi. Bila terjadi lingkarang konstruksi pada 

kala I lakukan seksio sesarea. 

c. Posisi belakang kepala oksiput posterior menetap 

Posisi belakang kepala oksiput posterior menetap yaitu ubun-ubun 

kecil menetap di belakang karena tidak ke depan ketika mencapai 

dasar panggul. 

Penatalaksanaannya : 

Lakukan pengawasan persalinan dengan seksama. Bila kala II 

terlalu lama atau ada tanda gawat janin lakukan tindakan untuk 

mempercepat persalinan. Lakukan ekstrasi cunam, sebelumnya 

usahakan ubun-ubun kecil di depan dengan cara memutar kepala 

dengan tangan atau cunam. 

d. Presentasi puncak kepala 

Adalah kelainan akibat defleksi ringan kepala janin ketika 

memasuki ruang panggul sehingga ubun-ubun besar merupakan 

bagian terendah. 

Penatalaksanaannya : 

Pasien dapat melahirkan pervaginam. 

e. Presentasi muka 

Adalah kepala dalam kedudukan defleksi maksimal sehingga 

oksiput tertekan pada punggung dan muka merupakan bagian 

terendah. 

Penatalaksanaannya : 

Bila dagu berada didepan dapat persalinan spontan. Bila dagu 

dibelakang berikan kesempatan agar dagu memutar ke depan dan 

dapat partus pervaginam. Bila tidak berhasil lakukan prasat Thorn, 

yaitu satu tangan penolong dimasukan ke dalam vagina untuk 

memegang bagian belakang kepala janin, kemudian menariknya 

ke bawah. Tangan yang lain berusaha meniadakan ekstensi tubuh 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Fenti Tri Rahayu, Kebidanan DIII UMP, 2014



28 
 

 
 

janin dengan menekan dada dari luar. Pada kala II yang 

berlangsung lebih dari 2 jam diindikasikan untuk ekstraksi cunam. 

Bila tidak berhasil atau didapatkan disproporsi sefalopelvik 

lakukan seksio sesarea. 

f. Presentasi Dahi 

Adalah kedudukan kepala di antara fleksi maksimal dan defleksi 

maksimal sehingga dahi merupakan bagian terendah. 

Penatalaksanaannya : 

Pada janin kecil dan panggul luas, penanganan sama seperti 

presentasi muka. Pada presentasi dahi dengan ukuran panggul 

dan janin yang normal tidak dapat dilakukan persalinan spontan 

pervaginam melainkan harus dilakukan seksio sesarea. 

g. Letak sungsang 

Adalah janin terletak memanjang dengan kepala di fundus uteri 

dan bokong di bagian bawah kavum uteri 

Penatalaksanaannya : 

Lakukan versi luar pada kehamilan 34-38 minggu bila syarat versi 

luar terpenuhi. Bila pada persalinan masih letak sungsang, 

singkirkan indikasi untuk seksio sesarea. Lahirkan janin dengan 

prasat Bracht. 

h. Letak lintang 

Adalah keadaan sumbu memanjang janin kira-kira tegak lurus 

dengan sumbu memanjang tubuk ibu. 

Penatalaksanaannya : 

Bila janin hidup lakukan seksio sesarea namun bila janin mati 

lahirkan pervaginam dengan dekapitasi. 

i. Hidrosefalus 

Adalah penimbunan cairan serebrospinalis dalam ventrikel otak 

sehingga kepala menjadi lebih besar dan terjadi pelebaran sutura 

dan ubun-ubun. 

Penatalaksanaannya : 

Pada hidrosefalus yang nyata, kecilkan kepala janin pada 

permulaan persalinan. Pada pembukaan serviks 3 cm, keluarkan 

cairan serebrospinalis dengan pungsi kepala menggunakan jarum 
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spinal. Bila janin letak sungsang, lakukan pengeluaran cairan dari 

kepala yang tidak dapat lahir dengan pungsi atau perforasi melalui 

foramen oksipitalis magnum atau sutura temporalis. 

j. Prolaps tali pusat 

Adalah tali pusat berada di samping atau melewati bagian 

terendah janin di dalam jalan lahir setelah ketuban pecah. 

Penatalaksanaannya : 

Bila tali pusat masih berdenyut, tetapi pembukaan belum lengkap 

maka dilakukan tindakan seksio sesarea. 

k. Kehamilan ganda 

Adalah kehamilan dengan dua janin atau lebih. 

Penatalaksanaannya : 

Semua persiapan untuk resusitasi dan perawatan bayi prematur 

disediakan. Pada kehamilan ganda dapat dilakukan partus 

pervaginam apabila letak janin normal, jika janin letak lintang 

maka tindakan seksio sesarea dapat dilakukan atas indikasi. 

4) Ketuban pecah dini 

Adalah pecahnya selaput ketuban sebelumada tanda-tanda 

persalinan.  

Penatalaksanaannya : 

Jika KPD terjadi pada usia kehamilan <32 minggu janin masih hidup 

dapat dilakukan partus pervaginam dengan induksi oksitosin, namun 

jika sudah di induksi tidak ada kemajuan maka lakukan tindakan 

seksio sesarea. Jika janin mati lakukan induksi oksitosin dan partus 

pervaginam. Apabila KPD terjadi pada kehamilan 32-36 minggu janin 

masih hidup letak memanjang lakukan partus pervaginam dengan 

induksi oksitosin, letak lintang dan gagal induksi oksitosin lakukan 

seksio sesarea. Janin mati letang memanjang partus pervaginam 

dengan induksi oksitosin dan janin mati letak lintang dapat partus 

pervaginam dengan embriotomi. 

5) Perdarahan pascapersalinan 

Perdarahan pascapersalinan adalah kehilangan darah melibihi 500 ml 

yang terjadi setelah bayi lahir. Perdarahan primer (perdarahan 
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pascapersalinan dini) terjadi dalam 24 jam pertama, sedangkan 

perdarahan sekunder (perdarahan masa nifas) terjadi setelah itu. 

Perdarahan pascapersalinan bisa terjadi karena retensio plasenta, 

trauma jalan lahir, atonia uteri, dan gangguan pembekuan darah. 

Penatalaksanaannya : 

Pada retensio plasenta, bila plasenta belum lahir dalam 30 menit 

lahirkan plasenta dengan manual plasenta. Bila sisa plasenta, lakukan 

pengeluaran plasenta dengan kuretase sementara infus oksitosin 

diteruskan.  

Pada trauma jalan lahir segera lakukan reparasi. 

Pada atonia uteri lakukan masase uterus dan penyuntikan 0,2 mg 

ergometrin IV atau prostaglandin parental. Jika tidak berhasil, lakukan 

kompresi bimanual pada uterus hingga perdarahan berhenti atau jika 

tidak dapat berhenti lakukan histerektomi. 

Bila karena gangguan pembekuan darah berikan transfusi plasma 

segar. 

6) Infeksi Intrapartum 

Infeksi intrapartum adalah infeksi yang terjadi dalam persalinan. 

Infeksi dapat terjadi sebelum persalinan berupa korioamnionitis. 

Penatalaksanaannya : 

Antibiotika diberikan sesuai penyebab. Dapat diberikan ampisilin 4 x 

500 mg atau derivatnya. Persalinan diusahakan pervaginam. Seksio 

sesarea dilakukan jika ada indikasi seperti kelainan letak,distosia, 

atau gawat janin. 

  

3. Nifas  

a. Nifas Normal 

Masa nifas adalah masa setelah plasenta lahir dan berakhirnya ketika 

alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas 

berlangsung selama kira-kira 6 minggu (Saleha, 2009; h. 2). 

Asuhan kebidanan masa nifas adalah penatalaksanaan asuhan yang 

diberikan pada pasien mulai dari saat setelah lahirnya bayi sampai dengan 

kembalinya tubuh dalam keadaan seperti sebelum hamil atau mendekati 

keadaan sebelum hamil (Saleha, 2009; h. 4). 
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Tahapan yang terjadi pada masa nifas adalah sebagai berikut : 

a) Periode immediate postpartum 

Masa segera setelah plasenta lahir sampai dengan 24 jam. Pada 

masa ini sering terdapat banyak masalah, misalnya perdarahan 

karena atonia uteri. 

b) Periode early postpartum (24 jam-1 minggu) 

Pada fase ini bidan memastikan involusi uteri dalam keasaan 

normal, tidak ada perdarahan, lokia tidak berbau busuk, tidak 

demam, ibu cukup mendapatkan makanan dan cairan, serta ibu 

dapat menyusui dengan baik. 

c) Periode late postpartum (1 minggu- 5 minggu) 

Pada periode ini bidan tetap melakukan perawatan dan 

pemeriksaan sehari-hari serta konseling KB. 

Kunjungan masa nifas dilakukan sedikitnya empat kali. Kunjungan ini 

bertujuan menilai status ibu dan bayi baru lahir juga untuk mencegah, 

mendeteksi serta menangani masalah-masalah yang terjadi (Saleha, 2009; h. 4-

5). 

b. Deteksi dini tanda bahaya masa nifas dan penatalaksanaannya 

1) Infeksi Nifas 

Infeksi nifas adalah infeksi bakteri pada traktus genetalia, terjadi sesudah 

melahirkan, ditandai dengan kenaikan suhu sampai 380 C atau lebih 

selama 2 hari dalam 10 hari pertama pascapersalinan atau dalam 24 jam 

pertama. 

Penatalaksanaannya : 

Pengukuran suhu dari mulut sedikitnya 4 kali sehari, berikan antibiotik, 

perhatikan diet. Hati-hati bila ada abses, jaga supaya nanah tidak masuk 

ke dalam rongga perineum. 

2) Payudara bengkak 

Payudara terasa lebih penuh/tegang dan nyeri sekitar hari ketiga atau 

keempat sesudah melahirkan akibat statis di vena dan pembuluh limfe, 

tanda bahwa ASI mulai banyak disekresi. 

Penatalaksanaannya : 

Susukan bayi segera setelah lahir atau tanpa jadwal (on demand). 

Keluarkan ASI dengan tangan/pompa bila produksi melebihi kebutuhan 
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bayi. Lakukan perawatan payudara pascapersalinan secara teratur. 

Keluarkan sedikit ASI sebelum menyusui. Kompres dingin pada payudara 

untuk mengurangi rasa sakit. Sedangkan sebelum menyusui lakukan 

kompres hangat kira-kira 5 menit dan lakukan masase.  

3) Mastitis  

Timbul reaksi sistemik seperti demam, terjadi 1-3 minggu setelah 

melahirkan sebagai komplikasi sumbatan saluran air susu. Gejalanya 

yaitu kulit merah, payudara lebih keras dan nyeri serta berbenjol-benjol. 

Penatalaksanaannya : 

Usahakan ibu tetap menyusui bayi agar tidak terjadi statis dalam 

payudara yang dapat berkomplikasi menjadi abses. Berikan antibiotika 

dan analgesik serta banyak minum dan istirahat. 

4) Abses payudara 

Terjadi sebagai komplikasi mastitis akibat meluasnya peradangan. 

Penatalaksanaannya : 

Rujuk ke dokter untuk dilakukan insisi untuk drainase, pemberian 

antibiotik dosis tinggi dan analgesik. Bayi dihentikan untuk menyusu untuk 

sementara waktu pada payudara yang sakit, bayi tetap menyusu tanpa 

jadwal pada payudara yang sehat. 

 Kebutuhan dasar pada ibu nifas meliputi : 

a) Pemenuhan nutrisi dan cairan  

b) Ambulasi dini  

c) Buang air kecil dan buang air besar 

d) Kebersihan diri 

e) Istirahat 

f) Melakukan hubungan sexsual setelah darah merah berhenti dan ibu 

dapat memasukan satu atau dua jari kedalam vagina tanpa rasa nyeri  

g) Melatih senam nifas 

  

4. Bayi Baru Lahir 

a. Bayi baru lahir normal 

Bayi baru lahir adalah bayi segera setelah lahir sampai dua puluh delapan 

hari. Pelayanan kesehatan neonatal harus dimulai sebelum bayi dilahirkan, 

melalui pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil.  
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Perubahan fisiologis bayi baru lahir  

1) Perubahan sirkulasi  

Setelah bayi lahir, bayi akan bernafas ini akan menjadikan 

penurunan pada tekanan arteri pulmonalis, sehingga banyak 

darah mengalir ke paru-paru, duktus arteriosus botali menutup 1-2 

menit setelah bayi bernafas.  

2) Perubahan respirasi  

Pernafasan bayi baru lahir tidak teratur, kedalamannya, 

kecepatannya dan bervariasi 30 – 60 x/mnt. 

3) Perubahan imunitas 

Pada sistem imunologi terdapat beberapa jenis imunoglobulin 

(suatu protein yang mengandung anti bodi) diantaranya: IgG, 

Pembentukan sel plasma dan anti bodi gamma A,G dan gamma 

M. IgA telah dibentuk saat kehamilan dua bulan dan baru dapat 

ditemukan segera setelah lahir, IgM ditemukan pada kehamilan 5 

bulan, produksinya meningkat setelah lahir. 

4) Perubahan suhu tubuh  

Saat lahir suhu bayi sama dengan suhu ibu, tapi bayi memiliki 

insulasi lemak, luas permukaan tubuh yang besar, sirkulasi yang 

relatif buruk serta belum dapat berkeringat dan menggigil, maka 

suhu lingkungan harus diatur 36,5 – 37,20C. untuk mengurangi 

kehilangan panas dilakukan pengaturan suhu kamar, 

membungkus badan dan kepala bayi, disimpan ditempat tidur 

hangat. 

5) Perubahan nadi  

Bayi Baru lahir denyut nadi 120-150 x/mnt, tergantung pada 

aktifitas. Nadi dapat menjadi tidak teratur karena stimulasi fisik 

atau emosional tertentu seperti gerakan involunter, menangis atau 

mengalami perubahan suhu yang tiba-tiba. 

6) Perubahan tekanan darah  

Tekanan darah pada bayi baru lahir rendah sehingga sulit untuk 

diukur secara akurat dengan spignomanometer konvensional, 80-

60 / 45-40 mmHg dan 100/50 mmHg sampai dengan hari ke 

sepuluh. 
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7) Perubahan saluran pencernaan  

Pada kehamilan 4 bulan pencernaan telah terbentuk dan janin 

telah dapat menelan air ketuban dalam jumlah yang cukup, 

absorpsi air ketuban terjadi melalui mukosa seluruh saluran 

pencernaan.  

8) Perubahan endokrin  

Pada kehamilan 10 minggu kortikotropin telah ditemukan dalam 

hipofisis, hormon ini diperlukan untuk mempertahankan granula 

supra renalis. Kelenjar adrenal pada waktu lahir relatif lebih besar 

dibanding orang dewasa, kelenjar tyroid sudah sempurna saat 

lahir dan sudah mulai berfungsi sebelum lahir. 

9) Perubahan keseimbangan air dan fungsi ginjal  

Glomerolus mulai dibentuk pada janin umur 8 minggu. Pada 

kehamilan 28 mg jumlahnya sekitar 350.000, ginjal janin mulai 

berfungsi pada usia kehamilan 3 bulan. Hingga umur tiga hari 

ginjal bayi belum dipengaruhi oleh pemberian air minum, sesudah 

5 hari ginjal mulai memproses air yang didapat dari luar. 

10) Perubahan susunan saraf 

Pada trimester akhir hubungan antara saraf dan fungsi otot-otot 

menjadi lebih sempurna, sehingga janin diatas 32 minggu dapat 

hidup diluar kandungan. Pada kehamilan 7 bulan mata janin 

sangat sensitive terhadap cahaya. 

Asuhan segera pada bayi baru lahir adalah asuhan yang diberikan 

pada bayi tersebut selama jam pertama setelah kelahiran. 

Sebagian besar bayi yang baru lahir akan menunjukkan usaha 

pernapasan spontan dengan sedikit bantuan atau gangguan.  

Tanda-tanda bayi baru lahir normal 

Semua bayi baru lahir harus dinilai adanya tanda-tanda kegawatan atau 

kelainan menunjukan suatu penyakit.  

Tanda-tanda bayi baru lahir normal : 

1) Berat badan : 2500-4000 gram 

2) Panjang badan : 48-52 cm 

3) Lingkar kepala : 33-35 cm 

4) Lingkar dada : 30-38 cm 
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5) Denyut jantung : 120-160 x/menit 

6) Pernafasan : 40-60 x/menit 

7) Kulit kemerahan dan licin karena jaringan dan adanya vernik caseosa 

8) Rambut lanugo terlihat, rambut kepala biasanya sudah sempurna 

9) Kuku agak panjang dan lepas 

10) Genetalia : jika perempuan labia mayora telah menutupi labia minora, 

jika laki-laki testis sudah turun 

11) Reflek menghisap dan menelan baik 

12) Reflek moro baik (bila dikagetkan akan reflek seperti memeluk) 

13) Reflek menggenggam baik 

14) Eliminasi : urine dan mekonium akan keluar dalam waktu 24 jam. 

Kebutuhan bayi baru lahir: 

1) Membersihkan jalan nafas 

2) Memotong tali pusat  

3) Menjaga kehangatan  

4) Kontak dini dengan ibu  

5) Memberikan Vitamin K 

6) Memberikan obat tetes mata atau salep mata  

7) Pemeriksaan fisik bayi baru lahir  

Pemantauan BBL 

Tujuan pemantauan bayi baru lahir adalah untuk mengetahui aktivitas 

bayi normal atau tidak dan identifikasi masalah kesehatan bayi baru lahir yang 

memerlukan perhatian keluarga dan penolong persalinan serta tindak lanjut 

petugas kesehatan. (Saifuddin, 2006: 136). 

1. Dua jam pertama sesudah lahir  

Sebelum penolong persalinan meninggalkan ibu dan bayinya. 

(a) Penolong persalinan melakukan pemeriksaan dan penilaian 

terhadap ada tidaknya masalah kesehatan yang memerlukan tindak 

lanjut, seperti ukuran bayi yang kecil untuk masa kehamlan atau 

bayi kurang bulan, gangguan pernapasan pada bayi, hipotermia, 

infeksi, cacat bawaan dan trauma lahir yang perlu diperhatikan pada 

bayi baru lahir. 

(b) Kaji kesadaran dan reaksi respon terhadap ransangan sakit atau 

suara yang ada disekelilingnya. Keaktifan dalam gerakan anggota 
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tubuhnya seperti tangan dan kaki. Kesimetrisan dapat dilihat dari 

dari letak kepala, muka wajah, mata, mulut, leher, dada, abdomen, 

punggung, tangan, dan kaki. 

(c) Pengkajian terhadap kulit bayi baru lahir pun perlu diperhatikan 

terutama warnanya apakah berwarna kemerahan atau  kebiruan. 

Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah dari segi asupan nutrisi 

bayi yang berhubungan dengan kelancaran menghisap air susu dan 

mencerna makanan. Setelah itu baru kaji pola eliminasi bayi dalam 

24 jam pertama. 

2. Pemantauan tanda – tanda vital BBL 

Ukur suhu tubuh bayi melalui anus atau ketiak bayi. Gerakan pernapasan 

30 – 50 kali permenit. Nadi dapat dipantau disemua titik nadi perifer. Sedangkan 

tekanan darah dipantau hanya bila ada indikasi. Catat hasil pengkajian tersebut 

dan dokumentasikan. (Saifuddin, 2006: 136). 

3. Pemeriksaan lanjutan  

Pemeriksan lanjutan dilakukan sesudah bayi berumur dua puluh empat 

jam atau setelah bayi dipindahkan dari transitional care ke tempat perawatan 

khusus atau rawat gabung, oleh karena ada beberapa keadaan pada bayi yang 

mungkin tidak ditemukan pada waktu diperiksa dikamar bersalin, misalnya 

hematomasefal, perdarahan subaponeurosis, perdarahan lainnya, periodik 

apnea kejang, nekrosis lemak dan lain – lain.  

b. Deteksi dini tanda bahaya BBL dan penatalaksanaannya  

Masalah akut perlu tindakan segera dalam 1 jam kelahiran,seperti : 

1) Bayi tidak bernafas spontan 

2) Sesak nafas 

3) Sianosis sentral (kulit biru) 

4) Bayi berat lahir rendah (BBLR) < 2.500 gram 

5) Letargis 

6) Hipotermia 

7) Kejang  

Permasalahan dan penanganannya : 

a) Tidak bernapas atau megap-megap 

Keringkan bayi, ganti kain yang basah dengan kain kering dan 

bungkus dengan pakaian hangat-kering. Letakkan bayi ditempat yang 
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keras dan hangat (meja resusitasi). Membuka jalan napas dengan posisi 

bayi terlentang, kepala lurus dan sedikit ekstensi, bayi diselimuti kecuali 

muka dan dada, bersihkan jalan napas dengan mengisap mulut lalu 

hidung, kemudian lakukan ventilasi BBL. 

b) Sianosis atau sukar bernapas 

Jika bayi sianosis (biru) atau sukar bernapas (frekuensi < 30 atau 

> 60 x per menit, tarikan dinding dada ke dalam atau merintih). 

Penatalaksanaannya : 

Isap mulut dan hidung untuk memastikan jalan napas bersih. Beri 

oksigen 0,5 l/menit lewat kateter hidung. Jaga bayi tetap hangat. 

c) Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) 

Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yaitu bayi yang baru lahir 

dengan berat badan lahir kurang dari 2500 gram tanpa memandang masa 

kehamilannya atau masa gestasinya. 

Adapun klasifikasi BBLR yaitu : 

a. Klasifikasi Berdasarkan Berat Badan Lahir 

1) Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) adalah bayi 

dengan berat badan saat lahir antara 1500 sampai dengan 

2499 gram. 

2) Bayi Berat Badan Lahir Sangan Rendah (BBLSR) adalah 

bayi dengan berat badan lahir kurang dari 1500 gram. 

3) Bayi dengan Berat Badan Lahir Ekstrem Rendah (BBLER) 

adalah bayi dengan berat badan lahir kurang dari 1000 

gram (Sudarti, 2013; h. 3). 

b. Klasifikasi berdasarkan Usia Gestasi 

1) Prematuritas Murni 

Prematuritas murni yaitu bayi lahir dengan umur kehamilan 

kurang dari 37 minggu dan mempunyai berat badan sesuai 

dengan berat badan sesuai dengan masa kehamilan atau disebut 

Neonatus Kurang Bulan – Sesuai Masa Kehamilan (NKB-SMK). 

Ada pun penyebab, faktor, dan tanda gejala dari bayi 

prematur yaitu sebagai berikut : 
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Karakteristik Prematuritas Murni 

a) Berat badan kurang dari 2500 gram, PB kurang dari 45 cm, 

Lingkar Kepala kurang dari 33 cm, Lingkar Dada kurang 

dari 30 cm. 

b) Umur kehamilan sama dengan atau kurang dari 37 

minggu. 

c) Kepala relatif lebih besar dari badannya. 

d) Kulit tipis dan transparan 

e) Lanugo banyak 

f) Lemak subkutan kurang 

g) Sering tampak peristaltik usus 

h) Tangisnya lemah dan jarang 

i) Pernapasan tidak teratur  

j) Refleks tonic neck lemah dan refleks morro dapat positif, 

refleks menghisap dan menelan belum sempurna. 

k) Ubun-ubun dan sutura lebar 

l) Rambut tipis dan halus 

m) Putting susu belum terbentuk dengan baik 

n) Pergerakan kurang dan lemah 

o) Banyak tidur, tangisan lemah, pernafasan belum teratur 

dan sering mengalami serangan apnoe. 

p) Bila perempuan, labia minora belum tertutup oleh labia 

mayora, dan pada bayi laki-laki skrotum belum banyak 

lipatan, testis kadang belum turun (FKUI, 2007; h. 1053). 

q) Tulang rawan telinga masih sangat lunak (Atikah, 2010; h.  

2) Dismaturitas 

Dismaturitas merupakan bayi lahir dengan berat badan 

kurang dari berat badan seharusnya untuk masa kehamilan, 

dismatur dapat terjadi pada preaterm, aterm, dan post aterm. 

Dismatur ini dapat juga Neonatus Kurang Bulan – Kecil Masa 

Kehamilan (NCB-KMK), Neonatus Lebih Bulan – Kecil Masa 

Kehamilan (NLB-KMK). 
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Karakteristik dismaturitas : 

a) Berat badan kurang dari 2500 gram, panjang badan 

kurang dari 45 cm, lingkar dada kurang dari 30 cm, lingkar 

kepala kurang dari 33 cm (Hanifa, 2007; h. 777). 

b) Umur bayi dapat cukup bulan, kurang atau lebih bulan, 

etapi beratnya kurang dari 2500 gram. 

c) Kulit pucat, mekonium kering keriput, dan tipis 

d) Vernix caseosa tipis atau tidak ada 

e) Jaringan lemak di bawah kulit tipis 

f) Bayi tampak gesit, aktif dan kuat 

g) Tali pusat berwarna kuning kehijauan (Pantiawati, 2010; h. 

48-49) 

h) Bayi perempuan bila cukup bulan labia mayora menutupi 

labia minora. 

i) Bayi laki-laki terstis mungkin telah turun, rajah telapak kaki 

lebih dari 1/3 bagian. 

j) Menghisp cukup kuat (Atikah, 2010; h.3) 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi BBLR  

1) Faktor Ibu  

1. Penyakit 

a) Mengalami komplikasi kehamilan, seperti : 

(1) Anemia 

Disebut anemia bila kadar Hb kurang dari 10 gr/dl. Anemia 

umumnya disebabkan oleh kurangnya gizi, kurangnya zat 

besi, dan lain sebagainya. Anemia dapat berpengaruh 

terhadap kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu salah 

satunya adalah partus prematurus (Nugraheny 2010; h. 

29-30) 

(2) Hipertensi, preeklamsi dan eklamsi 

Pada plasenta ibu hamil yang menderita hipertensi, 

preeklamsia/ eklamsia terdapat spasmus arteriola spiralis 

desisua yang menyebabkan menurunnya aliran darah ke 

plasenta (Hanifa, 2007; h. 283). Hipertensi pada ibu hamil 
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dpat disebabkan oleh faktor keturunan dan kegemukan 

(Hanifa, 2007; h. 445). 

(3) Infeksi selama kehamilan 

Infeksi virus tertentu berhubungan dengan gangguan 

pertumbuhan janin (IDAI, 2010; h. 16). Inveksi virus, 

bakteri, protozoa dianggap menjadi penyebab 5% kasus 

pertumbuhan pertumbuhan janin terhambat. Paling 

terkenal adalah infeksi yang disebabkan oleh rubella dan 

sitomegalovirus (Cunningham, 2006; h. 834). 

(a) Sitomegalovirus merupakan virus yang kadang 

ditemukan pada wanita hamil yang kemudian dapat 

menginfeksi janin yang dikandungnya sehingga dapat 

mengganggu pertumbuhan janin (Nugraheny, 2010; h. 

42). 

(b) Rubella merupakan penyakit yang menyebabkan 

kelainan bawaan janin (Nugraheny, 2010; h. 38). Slin 

itu juga dapat menyebabkan insufisiensi vaskular 

dengan merusak endotelium pembuluh darah kecil 

(Cunningham, 2006; h. 834). 

(c) Hepatitis A dan B merupakan virus yang dapat 

menyebabkan kelahiran prematur. Selain itu bahaya 

yang mengancam untuk ibu adalah terjadi perdarahan 

(Nugraheny, 2010; h. 39). Hepatitis A dan B dapat 

menimbulkan gangguan fungsi hati maka dalam 

mengatur nutrisi masih kurang sehingga dapat 

menimbulkan prematuritas (Sarwono, 2008; h. 906). 

(d) Sifilis dapat menular pada bayi yang dikandung secara 

transplasenta dan menimbulkan kecacatan. Pengaruh 

terhadap kehamilan yaitu mengganggu pertumbuhan 

janin dan akhirnya terjadi kelahiran prematur 

(Nugraheny, 2010; h. 34-36). 

(e) Toxoplasmosis dapat menular kepada janin sehingga 

berakibat mengganggu pertumbuhan janin (Nugraheny, 

2010; h. 37). 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Fenti Tri Rahayu, Kebidanan DIII UMP, 2014



41 
 

 
 

(f) Listeriosis, tuberkulosis telah dilaporkan menyebabkan 

hambatan pertumbuhan janin (Cunningham, 2006; h. 

834). 

(4) Menderita penyakit seperti 

(a) Penyakit ginjal kronis 

Gagal ginjal akut didefinisikan sebagai penurunan 

fungsi ginjal secara nyata, ditandai dengan jumlah 

urine yang keluar dari 400 ml/hari atau kurang dari 200 

ml/hari. Resiko maternal bergantung pada penyebab 

yang mendasarinya. Secara umum dapat 

menyebabkan persalinan prematur. Resiko janin 

meliputi prematuritas dan dehidrasi pada neonatus 

(Sarwono, 2008; h. 840). 

(b) TORCH 

Bayi-bayi yang menderita infeksi rubella congenital dan 

sitomegalovirus (CMV) umumnya terjadi gangguan 

pertumbuhan janin, tidak tergantung pada umur 

kehamilan saat mereka dilahirkan (IDAI, 2010; h. 16). 

2. Usia  

Angka kejadian prematuritas tertinggi ialah pada usia ibu dibawah 

20 tahun atau lebih dari 35 tahun dan multigravida yang jarak 

kelahirannya terlalu dekat atau pendek (kurang dari 1 tahun) (Atikah, 

2010; h. 5). 

BBLR  dapat disebabkan oleh pernikahan usia muda, karena 

terjadi kompetisi makanan antara janin dan ibu hamil yang justru masih 

dalam pertumbuhan (Maria, 2010; h. 106). 

3. Mempunyai riwayat BBLR sebelumnya (Atikah, 2010; h. 5). 

Resiko hambatan pertumbuhan meningkat pada kehamilan 

berikutnya (Cunningham, 2006; h. 841). 

4. Pengawasan antenatal yang kurang 
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Riwayat dasar kunjungan ulang dibuat untuk mendeteksi tiap 

gejala atau keluhan atau ketidaknyamanan yang mungkin dialami ibu 

hamil sejak kunjungan terakhirnya. Ibu hamil ditanyakan gerak janin, 

keluhan – keluhan dan dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui 

pertumbuhan janin di dalam kandungan (Fraser, 2009; h. 272). 

5. Keadaan sosial ekonomi 

(1) Kejadian BBLR yang tinggi terdapat pada golongan sosial 

ekonomi yang rendah (Mitayani, 2009; h. 173) 

(2) Mengerjakam aktivitas fisik beberapa jam tanpa istirahat (Atikah, 

2010; h. 5). 

(3) Keadaan gizi yang kurang baik 

Ibu dengan berat badan kurang biasanya disebabkan karena 

kurangnya asupan nutrisi. Sehingga keadaan tersebut dapat 

mempengaruhi pertumbuhan janin (IDAI, 2010; h. 9). 

6. Sebab lain 

Ibu hamil dengan ketergantungan rokok, alkohol, dan obat lainnya 

dapat menimbulkan gangguan sirkulasi retro-plasenter sehingga dapat 

mengakibatkan BBLR. 

(1) Ibu perokok 

Pada ibu yang merokok selama hamil dapat beresiko terhadap 

janin yang akan mengalami penurunan perfusi uteroplasenta dan 

penurunan oksigenasi. Efek merokok pada bayi yaitu mempengaruhi 

berat lahir dan mengancam kesehatan janin. Bayi yang lahir dari ibu yang 

merokok cenderung lebih kurus dari pada bayi yang lahir dari ibu yang 

bukan merokok (Wheeler; h. 12). 

(2) Ibu peminum alkohol 

Pada ibu hamil yang mengonsumsi alkohol secara berlebihan 

akan mengganggu pertumbuhan janin yang membuat berat badan 

berkurang sebesar 160 gram dan dapat beresiko abortus spontan 

(Wheeler; h. 12). 
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2) Faktor Janin 

(1) Hidramnion  

Merupakan jumlah air ketuban lebih dari 2 liter yang pada umumnya 

akan mengakibatkan bayi lahir BBLR (Nugraheny, 2010; h. 81). 

(2) Kehamilan ganda 

Keluarga tertentu mempunyai kecenderungan untuk melahirkan bayi 

kembar (Hanifa, 2007; h. 387). Kehamilan ganda berpengaruh pada 

janin yaitu terjadi kelahiran prematur (Nugraheny, 2010; h. 78). 

(3) Kelainan kongenital yang berat 

Bayi yang menderita kelainan kongenital yang berat seringkali 

mengalami retardasi pertumbuhan sehingga berat badan lahirnya 

rendah (FKUI,2007; h. 1050). 

(4) Kelainan kromosom janin 

Trisomi 21 dan 16 dapat mengganggu tumbuh kembang muskulus 

arterioli sehingga menimbulkan gangguan sirkulasi darah retero 

plasenter dan menyebabkan BBLR (Manuaba, 2007; h. 425) 

Gangguan pertumbuhan janin umumnya ringan pada janin trisomi 21. 

Setelah trimester pertama, panjang semua tulang panjang pada janin 

dengan trisomi 21 lebih pendek dari janin normal (Cunningham, 2006; 

h. 834). 

Bercak-bercak trisomi 16 di plasenta menyebabkan insufisiensi 

plasenta yang mungkin menyebabkan banyak kasus gangguan 

pertumbuhan janin (Cunningham, 2006; h. 834). 

(5) Ketuban pecah dini 

Persalinan prematur merupakan salah satu komplikasi yang timbul 

akibat ketuban pecah dini (Saifudin, 2008; h. 678). Ketuban pecah dini 

dapat menyebabkan terjadinya BBLR dikarenakan apabila ketuban 

pecah pada umur kehamilan yang masih preterm yang diharuskan 

untuk diakhiri persalinannya kemungkinan besar dapat melahirkan 

bayi dengan BBLR (Sarwono, 2008; h. 678). 

Ketuban pecah dini disebabkan oleh karena berkurangnya kekuatan 

membran atau meningkatnya tekanan intrauterin atau oleh kedua 

faktor tersebut. Berkurangnya kekuatan membran disebabkan oleh 
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adanya infeksi yang dapat berasal dari vagina dan serviks (Saifuddin, 

2007; h. 218). 

(6) Faktor plasenta 

Keadaan yang mempengaruhi pertumbuhan janin ditinjau dari faktor 

plasenta ialah besar dan berat plasenta, tempat melekat plasenta 

pada uterus, tempat inersi tali pusat, kelainan plasenta misalnya 

tumor, infark, kelainan umbilicus (FKUI, 2007; h. 1051). 

Plasenta previa dapat mengganggu pertumbuhan, walaupun biasanya 

tidak jauh lebih kecil dari janin normal (Cunningham, 2006; h. 835). 

Plasenta yang tumbuh dan berkembang kurang subur dapat 

menyebabkan kelahiran prematur, dan BBLR (Syafrudin, 2009; h. 6). 

(7) Faktor lingkungan (bertempat tinggal di dataran tinggi) 

Janin dari wanita yang tinggal di dataran tinggi biasanya mempunyai 

berat badan lebih rendah daripada mereka yang dilahirkan oleh ibu 

yang tinggal di dataran rendah, hal ini disebabkan karena jika terpajan 

pada lingkungan yang hipoksis secara kronis janin akan mengalami 

penurunan berat badan yang signifikan (Cunningham, 2006; h. 835). 

d. Tanda dan Gejala 

Tanda dan gejala Bayi Baru Lahir dengan Bayi Berat Lahir 

Rendah (BBLR) adalah sebagai berikut : 

1. BB < 2500 gram 

2. PB < 45 cm, LK < 33 cm, LD < 30 cm 

3. Kepala bayi lebih besar dari badan, rambut kepala tipis dan halus, 

elastisitas daun telinga 

4. Dada : dinding thorax elastis, putting susu belum terbentuk 

5. Abdomen : distensi abdomen, kulit perut tipis, pembuluh darah 

terlihat 

6. Kulit : tipis, transparan, pembuluh darah terlihat 

7. Jaringan lemak subkutan sedikit, lanugo banyak 

8. Genetalia : Laki-laki ; skrotum kecil, testis tidak teraba. 

Perempuan; labia mayora hampir tidak ada, klitoris menonjol 

9. Ekstremitas : kadang oedema, garis telapak kaki sedikit 

10. Motorik : pergerakan masih lemah (Sudarti, 2013; h. 4) 
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Deteksi dini bidan dengan pasien yang dicurigai akan melahirkan bayi 

dengan BBLR yaitu : 

1. Ukuran LILA < 23,5 cm (KEK) 

2. Hb < 11 gr/dl 

3. Pengukuran TBJ (Taksiran Berat Janin) tidak sesuai dengan umur 

kehamilan 

4. TFU (Tinggi Fundus Uteri) tidak sesuai umur kehamilan 

5. Jarak kehamilan dan persalinan kurang dari satu tahun 

6. Usia ibu < 20 tahun atau < 34 tahun 

7. Ibu yang memiliki riwayat melahirkan bayi dengan BBLR 

8. Pasien memiliki riwayat penyakit seperti Hipertensi, ginjal kronis, 

TORCH, dll. 

 

e. Patofisiologi  

Temperatur dalam kandungan 370 C sehingga bayi setelah lahir dalam 

ruangan suhu temperatur ruangan 28-320 C. Perubahan temperatur perlu 

diperhatikan pada BBLR karena bayi belum bisa mempertahankan suhu normal 

yang disebabkan oleh : 

1. Pusat pengaturan suhu badan masih dalam perkembangan 

2. Intake cairan dan kalori kurang dari kebutuhan 

3. Cadangan energi sangat kurang 

4. Luas permukaan tubuh relatif luas sehingga resiko kehilangan 

panas lebih besar 

5. Jaringan lemak subkutan lebih tipis sehingga kehilangan panas 

lebih besar 

6. BBLR sering terjadi penurunan berat badan disebabkan karena 

malas minum dan pencernaan masih lemah 

7. BBLR rentan infeksi sehingga terjadi sindrom gawat nafas, 

hipotermi, tidak stabil sirkulasi (edema), hipoglikemi, hipokalsemia, 

dan hiperbilirubin (Sudarti, 2013; h. 4-5). 
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f. Komplikasi BBLR 

a. Komplikasi prematuritas murni 

1) Hipotermi  

Dalam kandungan, bayi berada dalam suhu lingkungan yang normal dan 

stabil yaitu 360C sampai 370C. Segera setelah lahir sebaiknya bayi dihadapkan 

pada suhu lingkungan yang lebih rendah. Perbedaan suhu ini memberi pengaruh 

pada kehilangan panas tubuh bayi. Selain itu hipotermi dapat terjadi karena 

kemampuan untuk mempertahankan panas dan kesanggupan menambah 

produksi panas sangat terbatas karena pertumbuhan otot-otot belum memadai, 

lemak subkutan yang sedikit, belum matangnya system syaraf pengatur suhu 

tubuh, luas permukaan tubuh relative lebih besar dibanding dengan berat badan 

sehingga mudah kehilangan panas. 

Tanda klinis hipotermia : 

a) Suhu tubuh dibawah normal 

b) Kulit dingin 

c) Sianosis 

 

2) Syndrom gawat nafas 

Kesukaran pernafasan pada bayi prematur dapat disebabkan belim 

sempurnanya pembentukan membran hialin surfaktan paru yang merupakan 

suatu zat yang dapat menurunkan tegangan dinding alveoli paru. Pertumbuhan 

surfaktan paru mencapai maksimum pada minggu ke-35 kehamilan. 

Defisiensi surfaktan menyebabkan gangguan kemampuan paru untuk 

mempertahankan stabilitasnya, alveolus akan kembali kolaps pada akhir 

ekspirasi sehingga untuk pernafasan berikutnya dibutuhkan tekanan negativ 

intratoraks yang lebih besar yang disertai usaha inspirasi yang kuat. 

Tanda klinis sindrom gawat nafas : 

a) Pernafasan cepat 

b) Sianosis perioral 

c) Merintih waktu ekspirasi 
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3) Hipoglikemi 

Penyelidikan kadar gula darah pada 12 jam pertama menunjukan bahwa 

hipoglikemi dapat terjadi sebanyak 50% pada bayi matur. Glukosa merupakan 

sumber utama energy selama masa janin. Kecepatan glukosa yang diambil janin 

tergantung dari kadar gula darah ibu karena terputusnya hubungan plasenta dan 

janin yang menyebabkan terhentinya pemberian glukosa. Bayi aterm dapat 

mempertahankan kadar gula darah 50-60 mg/dl. Selama 72 jam pertama, 

sedangkan bayi dengan berat badan lahir rendah dalam kadar 40 mg/dl. Hal ini 

disebabkan karena cadangan glikogen yang belum mencukupi. Hipoglikemia 

terjadi apabila kadar gula darah sama dengan atau kurang dari 20 mg/dl. 

Tanda klinis hipoglikemia : 

a) Gemetar atau tremor 

b) Sianosis 

c) Kejang 

d) Apnea 

e) Tangisan lemah atau melengking 

f) Kelumpuhan 

g) Kesulitan minum 

h) Terdapat gerakan putar mata 

i) Keringat dingin 

j) Hipotermia 

k) Gagal jantung atau henti jantung (sering berbagai gejala muncul 

bersamaan). 

4) Perdarahan intracranial 

Pada bayi prematur pertumbuhan drah masih sangat rapuh hingga 

mudah pecah. Perdarahan intracranial dapat terjadi karena trauma lahir, 

disseminated intravascular coagulopathy atau trombosittopenia idiopatik. Matriks 

germinal epidimal yang kaya pembuluh darah merupakan wilayah yang sangat 

rentan terhadap perdarahan selama minggu pertama kehidupan. 

Tanda klinis perdarahan intracranial : 

a) Kegagalan umumuntuk bergerak normal 
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b) Refleks moro menurun atau tidak ada 

c) Tonus otot menurun 

d) Letargi 

e) Pucat dan sianosis 

f) Apnea 

g) Kegagalan menetek dengan baik 

h) Muntah yang kuat 

i) Tangisan bernada tinggi dan tajam 

j) Kejang 

k) Kelumpuhan 

l) Fontanela mayor mungkin tegang dan cembung 

m) Pada sebagian kecil penderita mungkin tidak ditemukan 

manifestasi klinik satu pun. 

 

5) Rentan terhadap infeksi 

Pemindahan substansi kekebalan dari ibu ke janin terjadi pada minggu 

terakhir masa kehamilan. Bayi prematur mudah menderita infeksi karena 

imunitas humoral dan selular masih kurang hingga bayi mudah menderita infeksi. 

Selain itu, karena kulit dan selaput lendir membran tidak memiliki perlindungan 

seperti bayi cukup bulan. 

6) Hiperbilirubinemia 

Hal ini dapt terjadi karena belum maturnya fungsi hepar. Kurangnya 

enzim glukorinil transferase sehingga konjugasi biliruin indirek menjadi bilirubin 

direk belum sempurna, dan kadaralbumin darah yang berperan dalam 

transportasi bilirubin dari jaringan ke hepar kurang. Kadar bilirubin normal pada 

bayi prematur 10 mg/dl. 

Hiperbilirubinemia pada prematur bila tidak segera diatasi dapat menjadi 

kern ikterus yang akan menimbulkan gejala sisa yang permanen. 

Tanda klinis hiperbilirubinemia : 

a) Sklera, puncak hidung, sekitar mulut, dada, perut dan ekstremitas 

berwarna kuning 
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b) Letargi 

c) Kemampuan menghisap menurun 

d) Kejang 

7) Kerusakan integritas kulit 

Lemak subkutan kurang atau sedikit. Struktur kulit yang belum matang 

dan rapuh. Sensitivitas yang kurang akan memudahkan terjadinya kerusakan 

integritas kulit, terutama pada daerah yang sering tertekan dalam waktu lama. 

Pemaikaian plester dapat mengakibatkan kulit bayi lecet atau bahkan lapisan 

atas ikut terangkat. 

b. Pada Bayi Dismaturitas 

1) Hipoglikemia Simtomatik 

Keadaan ini terutama terdapat pada bayi laki-laki, penyebabnya belum 

jelas, mungkin karena cadangan glikogen yang kurang pada bayi disatur. 

Diagnosa tersebut setelah pemeriksaan kadar gula darah dinyatakan 

hipoglikemia, bila kadar gula darah <20 mg/dl pada berat larih rendah. 

2) Sindrom Aspirasi Mekonium 

Hipoksia intrauterin akan mengakibatkan janin mengalami gasping dlam 

uterus. Selain itu mekonium akan dilepaskan dan bercampur dengan cairan 

amnion. Cairan amnion yang mengandung mekonium akan masuk ke dalm paru 

janin karena inhalasi. Ketika bayi lahir akan menderita gangguan pernafasan 

karena melekatnya mekonium dalam saluran pernafasan. 

3) Hiperbilirubinemia 

Pada bayi dismatur lebih sering menderita Hiperbilirubinemia 

dibandingkan dengan bayi yang beratnya sesuai dengan masa kehamilan. Berat 

hati bayi dismatur lebih kurang dibandingkan dengan bayi biasa, mungkin 

disebabkan karena gangguan pertumbuhan hati (Pantiawati, 2010; h. 44-45). 
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4) Penyakit Membran Hialin 

Penyakit ini diderita bayi dismatur yang preterm terutama apabila masa 

gestasi kurang dari 35 minggu, karena disebabkan oleh pertumbuhan surfaktan 

paru yang belum cukup. 

5) Asfiksia 

Pada umumnya bayi dismatur telah terpapar hipoksia kronik dengan 

periode yang bervariasi sebelum persalinan dan kelahiran. Bayi yang mengalami 

hipoksia kronis sangat terancam bahkan melalui suatu proses persalinan yang 

normal dan memiliki kesulitan berkompensasi setelah lahir. Penampilan bayi baru 

lahir dengan mata lebar, harus waspada hal itu menandakan hipoksia perinatal 

yang lama. Penatalaksanaannya yaitu dengan resusitasi yang tepat untuk bayi 

yang mengalami depresi tersebut. 

6) Kehilangan Panas 

Karena akibat sejumlah faktor, maka bayi dismatur perlu perhatian 

khusus untuk mempertahankan suhu yang netral. Bayi tersebut memiliki lebih 

sedikit massa otot, lebih sedikit lemak sumber bahan bakar internal yang 

menghasilkan panas, lebih sedikit lemak subkutan yang untuk menyimpan 

panas, dan sedikit kemampuan untuk mengontrol kapiler kulit. Langkah yang 

dilakukan harus berfokus pada upaya mempertahankan suhu yang netral untuk 

membantu pemulihan dari asfiksia perinatal. 

Penatalaksanaan :  

a. Mempertahankan suhu tubuh bayi 

Bayi prematur akan cepat mengalami kehilangan panas badan dan 

menjadi hipotermia, karena pusat pengaturan panas badan belum berfungsi 

dengan baik, metabolismenya rendah, dan permukaan badan relative luas. Oleh 

karena itu, bayi prematur harus di rawat di dalam inkubator sehingga panas 

badannya mendekati dalam rahim. Bila belum memiliki inkubator, bayi prematur 

dapat dibungkus dengan kain dan disampingnya ditaruh botol yang berisi air 

panas atau menggunakan metode kanguru yaitu perawatan bayi baru lahir 

seperti bayi kanguru dalam kantung ibunya. 
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Bayi dengan berat badan lahir rendah, dirawat dalam inkubator. Inkubator 

yang modern dilengkapi dengan alat pengatur suhu dan kelembaban agar bayi 

dapat mempertahankan suhu tubuhnya yang normal. Alat oksigen yang dapat 

diatur, serta kelengkapan lain untuk mengurangi kontaminasi bila inkubator 

dibersihkan. Kemampuan bayi BBLR dan bayi sakit untuk hidup lebih besar bila 

mereka dirawat pada atau mendekati suhu lingkungan yang netral. Suhu ini 

ditetapkan dengan mengatur suhu permukaan yang terpapar radiasi, 

kelembaban relative, dan aliran udara sehingga produksi panas (yang diukur 

dengan konsumsi oksigen) sedikit mungkin dan suhu tubuh bayi dapat 

dipertahankan dalam batas normal. 

Suhu inkubator yang optimum diperlukan agar panas yang hilang dan 

konsumsi oksigen terjadi minimal sehingga bayi telanjang pun dapat 

mempertahankan suhu tubuhnya 36,50-37,50C. Tingginya suhu lingkungan ini 

tergantung dari besar dan kematangan bayi. Dalam keadaan tertentu bayi yang 

snagat prematur tidak hanya memerlukan inkubator untuk mengatur suhu 

tubuhnya tetapi juga memerlukan pleksiglas penahan panas atau topi maupun 

pakaian. 

Prosedur perawatan dapat dilakukan melalui “jendela” atau “lengan baju”. 

Sbelum memasukkan bayi kedalam inkubator, inkubator terlebih dahulu 

dihangatkan, sampai sekitar 29,40 C, untuk bayi dengan berat 1,7 kg dan 32,20C 

untuk bayi yang lebih kecil. Bayi dirawat dengan keadaan telanjang, hal ini 

memungkinkan pernafasan yang adekuat, bayi dapat bergerak tanpa dibatasi 

pakaian, observasi terhadap pernafasan lebih mudah. Mempertahankan 

kelembaban nasbi 40-60 % diperlukan dalam membantu stabilisasi suhu tubuh 

yaitu dengan cara sebagai berikut : 

a) Mengurangi kehilangan panas pada suhu lingkungan yang 

rendah 

b) Mencegah kekeringan dan iritasi pada selaput lendir jalan 

nafas terutama pada pemberian oksigen dan selama 

pemasangan inkubasi endotrakea atau nasotrakea. 

c) Mengencerkan sekresi yang kental serta mengurangi 

kehilangan cairan insensible dari paru. 
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Bayi yang berumur beberapa hari atau minggu harus dikeluarkan dari 

inkubator apabila keadaan bayi dalam ruangan biasa tidak mengalami 

perubahan suhu, warna kulit, aktivitas, atau akibat buruknya (Atikah, 2010; h. 31-

33). 

Cara lain untuk mempertahankan suhu tubuh normal pada bayi BBLR 

adalah dengan metode kangoroo mother care (KMC) atau perawatan bayi lekat, 

yaitu bayi selalu didekap ibu atau orang lain dengan kontak langsung kulit bayi 

dengan kulit ibu. Bayi yang menerima metode KMC, mempunyai suhu tubuh 

lebih tinggi dibandingkan ketika ditempatkan dalam inkubator, sehingga metode 

KMC mencegah stres dingin pada bayi (Bauer et al, 1997). Selain untuk 

mempertahankan suhu tubuh bayi, metode KMC yang dilakukan selama 2-4 jam 

ini juga dapat meningkatkan berat badan bayi. 

b. Pemberian Vitamin K1 

1) Injeksi 1 mg vitamin K secara IM 

2) Per oral 2 mg sekali atau 1 mg 3 kali pemberian (saat lahir, umur 

3-10 hari, dan umur 4-6 minggu). 

c. Pemberian Nutrisi yang Adekuat 

1) Apabila daya isap belum baik, bayi dapat dicoba untuk menetek 

sedikit demi sedikit. 

2) Apabila bayi belum bisa menetek, pemberian ASI diberikan 

melalui sendok atau pipet. 

3) Apabila bayi belum ada reflek mengisap dan menelan harus 

dipasang NGT.  

d. Pencegahan Infeksi 

Infeksi adalah masuknya bibit penyakit atau kuman kedalam tubuh, 

khususnya mikroba. Bayi BBLR sangat mudah mendapat infeksi. Infeksi 

terutama disebabkan oleh infeksi nosokomial. Rentan terhadap infeksi ini 

disebabkan oleh kadar immunoglobulin efek sitoksik limfosit juga masih rendah, 

aktifitas bakterisidal neotrofil, efek sitotoksik limfosit juga masih rendah dan 

fungsi imun belum berpengalaman. 
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e. Penimbangan Berat Badan 

Perubahan berat badan mencerminkan kondisi gizi atau nutrisi bayi dan 

erat kaitannya dengan daya tahan tubuh, oleh sebab itu penimbangan berat 

badan harus dilakukan dengan ketat (Atikah, 2010; h. 33). 

f. Pemberian Oksigen 

Ekspansi paru yan baik merupakan masalah serius bagi bayi preterm 

BBLR, akibat tidak adanya alveoli dan surfaktan. Konsentrasi O2 yang diberikan 

sekitar 30-35% dengan menggunakan head box, konsentrasi O2 yang tinggi 

dalam masa yang panjang akan menyebabkan kerusakan pada jaringan retina 

bayi yang dapat menimbulkan kebutaan. (Atikah, 2010; h. 35). 

Pemberian alat bantu pernafasan juga dilakukan bila dapat indikasi. 

Untuk indikasi ringan, bayi hanya akan diberikan oksigen. Sebaliknya jika indikasi 

berat dapat sampai diberi ventilator atau alat bantu pernafasan (Atikah, 2010;h. 

56). 

g. Konseling ibu dan keluarga 

1) Menjelaskan pada ibu bahwa pada bayi BBLR sering tidak 

memperlihatkan tanda-tanda gangguan secara jelas, sehingga 

belum bisa dibawa pulang (Atikah, 2010; h. 55). 

2) Untuk perawatan di rumah diberikan konseling cara memberi ASI 

yang benar, cara memandikan, merawat tali pusat, mengganti 

popok, memberi ASI dan Pendamping ASI (PASI) (Atikah, 2010;h. 

55). 

 

5. Masa antara  

Masa bayi neonatal terdiri dari dua periode yaitu, periode 

portunate dan periode neonate. Periode portunate berlangsung selama 

15 atau 20 menit setelah lahir ditandai dengan pemutusan tali pusat bayi 

menjadi individu yang terpisah, mandiri dan berbeda. Periode neonate 

menurut kriteria medis, berakhir dengan putusnya tali pusat, sekitar 2 

minggu setelah lahir. Menurut kriteria psikologis ,berakhir dengan 

bertambahnya kembali berat lahir  yang hilang dan indikasi  dimulainya 
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kembali perkembangan dan penyesuaian yang diperlukan untuk hidup 

bebas dari perlindungan lingkungan rahim. 

Pada masa bayi dan neonatal ini, ibu diberikan kebebasan untuk 

memilih alat kontrasepsi yang di inginkannya. Untuk ibu yang melahirkan 

bayi dengan BBLR sebaiknya menggunakan alat kontrasepsi non 

hormonal yaitu  IUD dan Kondom agar tidak mempengaruhi ASI. 

Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan, upaya 

itu dapat bersifat sementara, dapat pula bersifat permanen. Adapun jenis-

jenis kontrasepsi seperti dibawah ini :  

a. Metode Amenorhea Laktasi (MAL) 

Adalah kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI, bila terdapat 

keadaan-keadaan berikut : 

(a) Menyusui secara penuh, tanpa susu formula dan makanan 

pendamping 

(b) Belum haid sejak masa nifas selesai 

(c) Umur bayi kurang dari 6 bulan 

b. Pil Progestin (Mini Pil) 

Metode ini cocok untuk digunakan untuk ibu menyusui yang ingin 

memakai pil KB karen sangat efektif pada masa laktasi. Efek samping 

utama adalah gangguan perdarahan (Perdarahan bercak atau 

perdarahan tidak teratur). 

c. Suntikan progestin 

Metode ini sangan efektif dan aman, dapat dipakai oleh semua 

perempuan dalam usia reproduksi, kembalinya kesuburaan lebih 

lambat rata-rata 4 bulan serta cocok untuk masa laktasi karena tidak 

menekan produksi ASI. 

d. Kontrasepsi Implan 

Efektif selama 5 tahun untuk Norplant, 3 tahun untuk jadena, 

Indoplant, dan Implanon. Kontrasepsi ini dapat dipai oleh semua 

perempuan dalam usia reproduksi. Pemasangan dan pencabutan 

perlu latihan. Kesuburan segera kembali setelah implant dicabut. 

e. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim 

Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) adalah alat kecil terdiri dari 

bahan plastik yang lentur yang dimasukkan ke dalam rongga rahim, 
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yang harus diganti jika sudah digunakan selama periode tertentu. IUD 

merupakan cara kontrasepsi jangka panjang. 

f. Tubektomi 

Tubektomi pada wanita (atau vasektomi pada pria) ialah setiap 

tindakan pada kedua saluran telur wanita atau saluran bibit pria yang 

mengakibatkan pasangan tidak akan mendapat keturunan lagi. 

Tubektomi dilakukan denga cara pemotongan atau pengikatan tuba. 

Indikasi dari tubektomi ialah umur termuda 25 tahun dengan 4 anak 

hidup, umur 30 tahun dengan 3 anak hidup, atau umur 35 tahun 

dengan 2 anak hidup (Prawirohardjo, 2007, h; 932) 
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B. TINJAUAN TEORI ASUHAN KEBIDANAN 

1. Teori Manajemen Kebidanan Varney 

Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang 

digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan 

berdasarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan, keterampilan dalam rangkaian/ 

tahapan yang logis untuk pengambilan suatu keputusan yang berfokus pada 

klien (Estiwadani,dkk, 2008; h.124). 

Proses manajemen kebidanan merupakan langkah sistematis yang 

merupakan pola pikir. Bidan dalam melaksanakan asuhan kepada klien 

diharapkan dengan pendekatan pemecahan masalah yang sistematis dan 

rasional, maka seluruh aktivitas atau tindakan yang bersifat coba-coba yang akan 

berdampak kurang baik untuk klien (Estiwadani,dkk, 2008; h.134). 

Langkah-langkah Manajemen Kebidanan Varney : 

Langkah I : Pengumpulan Data Dasar 

Pada langkah pertama ini dikumpulkan semua informasi yang akurat dan 

lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Untuk 

memperoleh data dilakukan dengan cara anamnesa, pemeriksaan fisik sesuai 

dengan kebutuhan dan pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan khusus dan 

pemeriksaan penunjang. Kelengkapan data sesuai dengan kasus yang dihadapi 

yang akan menentukan proses interpretasi yang benar. Sehingga dalam tahap ini 

harus komprehensif meliputi data subyektif, obyektif dan hasil pemeriksaan 

sehingga dapat menggambarkan kondisi pasien yang sebenarnya dan valid 

(Estiwadani,dkk, 2008; h. 134). 

1) Data Subyektif 

Data subyektif adalah data yang diperoleh dari apa yang klien 

katakana atau keluhkan. Data tersebut dapat ditentukan tetapi melalui 

suatu interaksi atau komunikasi dengan klien (Nursalam, 2004). 

(a) Identitas Klien 

a) Nama 

Nama jelas dan lengkap, bila perlu beserta nama panggilan sehari-

hari agar dalam memberikan pelayanan tidak terjadi kekeliruan(Retna, 

2008). 
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b) Umur  

Dicatat dalam tahun untuk mengetahui resiko yang akan terjadi 

seperti kurang dari 20 tahun, karena alat reproduksinya belum 

matang, psikis dan mentalnya belum siap. Sedangkan umur lebih dari 

35 tahun rentan sekali untuk terjadi perdarahan dalam masa nifas 

(Ratna, 2008). 

c) Agama  

Untuk mengetahui keyakinan yang klien ant untuk membimbing dan 

mengarahkan klien dalam berdoa (Ratna, 2008). 

d) Suku / Bangsa 

Berpengaruh pada adat istiadat atau kebiasaan sehari-hari (Ratna, 

2008). 

e) Pendidikan  

Untuk megetahui tingkat pendidikan yang nantinya penting dalam 

memeberikan pendidikan kesehatan atau KIE pada klien sesuai 

dengan tingkat pendidikannya (Ambarwati, 2008). 

f) Pekerjaan  

Untuk mengetahui dan mengukur tingkat sociala ekonominya, karena 

ini mempengaruhi dengan gizi klien tersebut (Ratna, 2008). Untuk 

mengetahui kemungkinan pengaruh pekerjaan dengan permasalahan 

kesehatan atau untuk mengetahui tingkat social ekonomi (Manuaba, 

2008). 

g) Alamat 

Ditanyakan untuk mempermudah dalam melakukan kunjungan rumah 

(Ratna, 2008). Untuk mengetahui tempat tinggal klien dan keadaan 

lingkungan sekitarnya (Ambarwati, 2008). 

(b) Keluhan Utama 

Keluhan yang terjadi pada ibu bersalin dengan perdarahan postpartum 

primer adalah mengalami perdarahan yang lebih banyak, pasien 

mengeluh lemah, berkeringat dingin, dan menggigil (Saiffudin, 2006). 

(c) Riwayat Menstruasi 

Menarche umur berapa, haidnya teratur atau tidak, siklusnya berapa 

lama, lama menstruasi, banyaknya jumlah darah, sifat darah (cair atau 
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ada bekuan,warnanya, baunya), ada dismenorhoe atau tidak, haid yang 

terakhir (Saffudin, 2006). 

(d) Riwayat Perkawinan 

Untuk mengetahui status perkawinannya, lama perkawinan, syah atau 

tidaknya perkawinan, sudah berapa kali menikah, berapa jumlah anak 

(Wiknjosastro, 2006). 

(e) Riwayat kehamilan, persalian dan nifas yang lalu 

a) Riwayat Kehamilan 

Untuk mengetahui ada gangguan seperti muntah-muntah, hipertensi, 

perdarahan waktu hamil muda (Wheeler, 2004). 

b) Riwayat Persalinan 

Untuk mengetahui persalinan yang dilakukan spontan atau buatan, 

lahir aterm, preterm, posterm, ada tidaknya perdarahan saat 

persalinan, ditolong siapa, dimana tempat persalinannya (Wheeler, 

2004). 

c) Riwayat Nifas 

Untuk mengetahui apakah pernah mengalami perdarahan, infeksi, 

bagaimana proses laktasi dan apakah ada jahitan pada perineum 

(Manuaba, 2008). 

d) Riwayat Anak 

Untuk mengetahui jumlah anak, jenis kelamin, hidup atau mati, berat 

badan lahir. 

e)   Riwayat keluarga berencana 

      Untuk mengetahui apakah ibu sebelum hamil menggunakan KB atau     

       tidak, jika pernah berapa lama penggunaannya, dan jenis          

       kontrasepsinya (Varney, 2004). 

f)    Riwayat penyakit 

1) Riwayat penyakit yang lalu 

Data ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya riwayat 

penyakit akut atau kronis seperti; jantung, diabetes mellitus, 

hipertensi, asma, yang dapat mempengaruhi dalam masa nifas 

(Retna, 2008). 

 

 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Fenti Tri Rahayu, Kebidanan DIII UMP, 2014



59 
 

 
 

2) Riwayat penyakit sekarang 

Data-data ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya 

penyakit yang sedang diderita yang ada hubungannya dengan 

perdarahan yang dialami ibu seperti anemia, hipertensi. 

3) Riwayat penyakit keluarga 

Data ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya 

pengaruh penyakit keluarga terhadap kesehatan klien, yaitu apabila 

ada penyakit yang menyertainya (Retna, 2008). 

g)    Perilaku kebutuhan sehari-hari 

1) Nutrisi  :  pada ibu hamil sangat penting untuk memenuhi  

kebutuhan gizi karena akan berpengaruh terhadap bayi yang akan 

dilahirkan, sedangkan kebutuhan gizi untuk ibu nifas akan 

berpengaruh pada kesembuhan luka perineum.  

2) Aktivitas seksual: Pada hamil muda hubungan seksual sedapat  

mungkin dihindari, bila terdapat keguguran berulang atau 

mengancam kehamilan dengan tanda infeksi, pendarahan, 

mengeluarkan air. Pada kehamilan tua sekitar 14 hari menjelang 

persalinan perlu dihindari hubungan seksual karena dapat 

membahayakan. Bisa terjadi bila kurang higienis, ketuban bisa 

pecah, dan persalinan bisa terangsang karena, sperma mengandung 

prostaglandin. Pada ibu nifas aktifitas seksual dapat dilakukan ketika 

selesai masa nifas atau ketika darah nifas sudah tidak lagi keluar dari 

vagina. 

3) Istirahat tidur: anjurkan ibu agar istirahat cukup untuk mencegah  

kelelahan yang berlebihan, waktu untuk istirahat yang cukup untuk 

ibu hamil maupun nifas pada siang hari 2 jam dan malam hari 7-8 

jam. 

4) Personal Hygiene  :     ibu hamil, nifas, dan BBL sangat rentan  

sekali terkena infeksi, oleh karena itu kebersihan diri sangat penting 

untuk mencegah terjadinya infeksi,seperti: kebersihan pakaian, 

tempat tidur, pakaian dalam dan lingkungan. 
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5) Kepercayaaan yang berhubungan dengan kehamilan, persalinan, 

nifas dan BBL. Budaya dan keyakinan akan mempengaruhi proses 

kesejahteraan bagi ibu hamil, bersalin, nifas dan BBL. 

 

2) Pemeriksaan objektif 

Data ini dikumpulkan guna melengkapi data untuk menegakkan 

diagnosa. Bidan melakukan pengkajian data objektif melalui pemeriksaan 

inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi, dan pemeriksaan penunjang yang 

dilakukan secara berurutan (Sulistiawati dkk,2010;h.226). 

(a) Pemeriksaan Umum 

Pemeriksaan yang dilakukan kepada pasien sebagai berikut: 

1. Keadaan umum  

Di lakukan untuk mengetahui keadaan umum kesehatan klien. 

Kesadaran apakah komposmentis, apatis, latergi, somnolen, sopor 

atau koma. 

2. Tinggi badan dan berat badan sebagai penilaian keadaan gizi 

pasien apakah normal, kurang dan lebih 

3.  Tanda-tanda vital: 

a. Tekanan darah 

Tekanan darah normal adalah sistolik antara 90-120 mmHg dan 

diastolik 60-80 mmHg. 

b. Nadi 

Gelombang yang di akibatkan adanya perubahan pelebaran 

(vasodilatasi)dan penyempitan (vasokontriksi) dari pembuluh 

darah arteri akibat kontraksi vertikel melawan dinding aorta, 

normalnya nadi 60-80 kali permenit. 

c. Suhu 

Derajat panas yang di pertahankan oleh tubuh dan di atur oleh 

hipotalamus (di pertahankan dalam batas normal 37,5-38ºC. 
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d. Pernafasan 

Suplai O2 ke sel-sel tubuh dan membuang CO2 keluar dari sel 

tubuh, normalnya 20-30 kali permenit (Tambunan dkk, 2011; h. 

43). 

(b) Pemeriksaan fisik 

1. Kepala 

Pemeriksaan dilakukan secara insfeksi dan palpasi, dilakukan 

dengan memperhatikan bentuk kepala yang abnormal, distribusi  

rambut berpariasi pada setiap orang kulit kepala dikaji  dari 

adanya peradangan, luka maupun tumor. 

2. Muka 

Pada daerah muka di lihat kesimetrisan muka, apakah kulitnya 

normal, pucat. Ketidaksimetrisan muka menunjukkan adanya 

gangguan pada saraf ke tujuh (nervus fasialis). 

3.  Mata 

Untuk mengetahui bentuk dan fungsi mata, teknik yang di 

gunakan inspeksi dan palpasi, mata yang diperiksa  semetris apa 

tidak, kelopak mata, konjungtiva, sklera. 

4. Telinga 

Untuk mengetahui keadaan telinga luar, saluran telinga, 

gendang telinga/membrane timpani, dan pendengaran. teknik 

yang di gunakan adalah inspeksi dan palpasi, dilihat simetris apa 

tidak, gangguan pendengaran apa tidak. 

5. Hidung 

Dikaji untuk mengetahui keadaan bentuk dan fungsi hidung, 

bagian dalam,  lalu sinus- sinus,  kebersihan nya dan apakah ada 

nyeri tekan apa tidak. 

6. Mulut 

Untuk mengetahui bentuk dan kelainan pada mulut lihat warna 

bibir, apakah ada stomatitis apa tidak. 
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7. Leher 

Untuk mengetahui bentuk leher, serta organ- organ lain yang 

berkaitan. Teknik yang di gunakan adalah inspeksi dan palpasi, 

apakah ada kelenjar getah bening dan kelenjar tyroid. 

8. Dada 

Mengkaji kesehatan pernafasan, retraksi dan mendengar 

bunyi jantung dan paru-paru. 

9. Perut 

Untuk mengkaji adanya distensi, nyeri tekan dan adanya 

massa, apakah ada pembesaran dan konsistensi. 

10. Punggung 

Mengkaji  nyeri tekan, nyeri ketuk. 

11. Genetalia 

Mengkaji  seperti apakah ada masalah dalam buang air kecil, 

adanya luka, bengkak maupun nyeri pada genetalia (Tambunan 

dkk, 2011; h. 66-112). 

 

Langkah II : Interpretasi data dasar 

Langkah ini dilakukan identifikasi terhadap diagnosa atau masalah 

berdasarkan interpretasi atas data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar 

yang telah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga dapat merumuskan diagnosa 

dan masalah yang spesifik. Rumusan diagnosa dan masalah keduanya 

digunakan karena masalah tidak dapat diidentifikasikan seperti diagnosa tetapi 

tetap membutuhkan penanganan. Diagnosa kebidanan adalah diagnosa yang 

ditegakkan bidan dalam lingkup praktek kebidanan dan memenuhi standar 

nomenklatur diagnosa kebidanan (Estiwadani,dkk, 2008;h. 135). 

Langkah III : Mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial dan 

mengantisipasi penanganannya 

Pada langkah ini bidan mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosa 

potensial berdasarkan diagnosa atau masalah yang sudah diidentifikasi. Langkah 

ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan. Bidan 

diharapkan dapat waspada dan bersiap-siap mencegah diagnosa atau masalah 

potensial ini menjadi benar-benar terjadi. Langkah ini penting sekali dalam 

melakukan asuhan yang aman. Bidan dituntut untuk mampu mengantisipasi 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Fenti Tri Rahayu, Kebidanan DIII UMP, 2014



63 
 

 
 

masalah potensial, tidak hanya merumuskan masalah potensial yang akan terjadi 

tetapi juga merumuskan tindakan antisipasi agar masalah atau diagnosa 

potensial tidak terjadi (Estiwadani,dkk, 2008;h. 135). 

Langkah IV : Menetapkan kebutuhan terhadap tindakan segera untuk 

melakukan konsultasi, kolaborasi dengan tenaga kesehatan 

lain berdasarkan kondisi klien 

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter dan 

atau untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim 

kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. Dalam kondisi tertentu seorang 

wanita mungkin akan memerlukan konsultasi atau kolaborasi dengan dokter atau 

tim kesehatan lain seperti pekerja sosial, ahli gizi, atau seorang ahli perawatan 

klinis bayi baru lahir. Dalam hal ini bidan harus mampu mengevaluasi kondisi 

setiap klien untuk menentukan kepada siapa konsultasi dan kolaborasi yang 

paling tepat dalam manajemen asuhan kebidanan. Bidan dalam melakukan 

tindakan harus sesuai dengan prioritas masalah atau kebutuhan yang dihadapi 

kliennya. Setelah bidan merumuskan tindakan yang perlu dilakukan untuk 

mengantisipasi diagnosa atau masalah potensial pada step sebelumnya, bidan 

juga harus merumuskan tindakan segera yang harus dirumuskan untuk 

menyelamatkan ibu dan bayi (Estiwadani,dkk, 2008;h. 136-137). 

Langkah V : Menyusun rencana asuhan yang menyeluruh 

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh ditentukan oleh 

langkah-langkah sebelumnya. Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya 

meliputi apa-apa yang sudah teridentifikasi dari kondisi klien atau dari setiap 

masalah yang berkaitan tetapi juga dari kerangka pedoman antisipasi terhadap 

wanita tersebut seperti apa yang diperkirakan akan terjadi berikutnya, apakah 

dibutuhkan penyuluhan, konseling, dan apakah perlu merujuk klien bila ada 

masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial ekonomi-kultural atau masalah 

psikologis. Setiap rencana asuhan harus disetujui oleh kedua belah pihak 

yaituoleh bidan dan klien agar dapat dilaksanakan dengan efektif karena klien 

juga akan melaksanakan rencana tersebut (Estiwadani,dkk, 2008;h. 137-138).  

Langkah VI : Pelaksanaan langsung asuhan dengan efisien dan aman  

Pada langkah keenam ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah 

diuraikan pada langkah kelimadilaksanakan secara efisien dan aman. 

Perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian lagi oleh 
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klien atau anggota tim kesehatan lainnya. Dalam situasi dimana bidan 

berkolaborasi dengan dokter untuk menangani klien yang mengalami komplikasi, 

maka keterlibatan bidan dalam manajemen asuhan bagi klien adalah tetap 

bertanggung jawab terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama yang 

menyeluruh tersebut. Kaji ulang apakah semua rencana asuhan telah 

dilaksanakan (Estiwadani,dkk, 2008;h. 138). 

Langkah VII : Mengevaluasi 

Pada langkah ketujuh dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang 

sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-

benar telah terpenuhi sesuai kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi dalam 

diagnosa dan masalah. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang 

benar efektif dalam pelaksanaannya (Estiwadani,dkk, 2008;h. 139). 

 

2. Catatan perkembangan menggunakan pendekatan SOAP 

Menurut Helen Varney, alur berfikir seorang bidan pada saat menghadapi 

klien meliputi tujuh langkah, agar diketahui orang lain apa yang telah dilakukan 

oleh seorang bidan melalui proses brfikir sistematis, maka dokumentasi dalam 

bentuk SOAP : 

a. Subyektif (S) 

Data subyektif berisi tentang menggambarkan pendokumentasiannya 

hanya pengumpulan data klien melalui anamnesa tanda gejala subyektif 

yang diperoleh dan hasil bertanya pada pasien, suami dan keluarga 

(identitas umum, keluhan, riwayat haid, kehamilan, persalinan, KB, 

penyakit, riwayat penyakit keluarga, penyakit keturunan, riwayat 

psikososial, dan pola hidup). 

b. Obyektif (O) 

Menggambarkan tentang pendokumentasian hasil analisa dan 

pemeriksaan fisik pasien, hasil laboratorium, dan tes diagnostik lain yang 

merumuskan dalam data fokus untuk mendukung assesment. Tanda 

gejala obyektif yang diperoleh dan hasil pemeriksaan. Cara pemeriksaan 

dengan inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. 
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c. Assesment (A) 

Diagnosa yang ditegakkan berdasarkan data atau informasi subyektif 

maupun obyektif yang dikumpulkan atau disimpulkan. Karena keadaan 

pasien terus berubah dan selalu ada informasi baru baik subyektif 

maupun obyektif, dan sering juga digunakan secara terpisah, maka 

proses pengkajian adalah suatu proses yang dinamik. 

Menggambarkan pendokumentasian hasil analisa dan interpretasi data 

subyektif dan data obyektif dalam suatu identifikasi : 

1) Diagnosa atau Masalah 

a) Diagnosa adalah rumusan dan hasil pengkajian mengenai kondisi 

klien. Berdasarkan hasil analisa data yang diperoleh. 

b) Masalah adalah segala sesuatu yang menyimpang sehingga 

kebutuhan klien terganggu, kemungkinan mengganggu kesehatan 

tetapi tidak dalam diagnosa potensial. 

d. Planning (P) 

Menggambarkan pendokumentasian dan perencanaan evaluasi 

berdasarkan assesment SOAP untuk perencanaan, implementasi dan 

evaluasi dimasukkan dalam Planning 

1) Perencanaan  

Berdasarkan diagnosa yang ditegakkan, bidan menyusun rencana 

kegiatannya. Rencana kegiatan mencakup tujuan dan langkah-

langkah yang akan dilakukan oleh bidan dalam melakukan intervensi 

untuk memecahkan masalah pasien atau klien serta rencana evaluasi 

(Estiwadani,dkk, 2008;h. 131). 

2) Implementasi 

Pelaksanaan rencana tindakan menghilangkan dan mengurangi 

masalah klien. Tindakan ini harus disetujui oleh klien kecuali bila tidak 

dilaksanakan akan membahayakan keselamatan klien. Oleh karena 

itu, klien harus sebanyak mungkin menjadi bagian dalam proses ini. 

Apabila kondisi klien berubah, intervensi mungkin juga harus berubah 

atau disesuaikan. 
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3) Evaluasi  

Evaluasi adalah tindakan pengukuran antara keberhasilan dan 

rencana. Jadi tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana 

keberhasilan tindakan kebidanan yang dilakukan (Estiwadani,dkk, 

2008;h. 132). 
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C. Landasan Hukum Praktik Bidan 

Adapun landasan hukum praktik bidan, Menurut Kepmenkes no. 

1464/MENKES/PER/X/2010 pada pasal 9 bidan dalam menjalankan praktik 

berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan 

ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan 

dan keluarga berencana. Pada pasal 10 pelayanan kesehatan ibu diberikan pada 

masa pra hamil, kehamilan, persalinan, nifas, menyusui dan masa antara dua 

kehamilan. Pelayanan kesehatan ibu dapat diberikan dengan konseling dari 

masa pra hamil hingga masa antara dua kehamilan. Bidan dalam memberikan 

pelayanan juga berwenang untuk melakukan tindakan seperti episiotomi, 

penjahitan luka derajat I dan II, penanganan kegawatdaruratan dengan 

perujukan, dll. Pada pasal 11 pelayanan kesehatan pada anak diberikan pada 

BBL, bayi, anak balita dan anak pra sekolah. Bidan juga berwenang untuk 

melakukan asuhan kebidanan bayi baru lahir normal termasuk resusitasi, 

pencegahan hipotermi, inisiasi menyusui dini, dll sampai pemberian surat 

kematian pun dapat diberikan oleh bidan. Pasal 12 bidan berwenang untuk 

memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga 

berencana dengan pemberian konseling serta memberikan alat kontrasepsi oral 

dan kondom. Pada pasal 13 bidan berwenang untuk memberikan pelayanan 

untuk pemberian alat kontrasepsi suntik, AKDR, dan AKBK sampai dengan 

pencegahan penggunaan NAPZA. 

Bidan dalam menjalankan tugasnya harus menggunakan pelayanan 

kebidanan yang standar. Pada Standar pelayanan umum terkaji pada standar 1 

dan 2 yang berisi tentang persiapan untuk kehidupan keluarga yang sehat dan 

pencatatan serta pelaporan tentang data ibu hamil,nifas BBL, semua kunjungan 

rumah dan penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat. Pada standar 

pelayanan antenatal terkaji pada standar 3 sampai standar 8 yang berisi tentang 

identifikasi ibu hamil, pemeriksaan dan pemantauan antenatal, palpasi abdomen, 

pengelolaan anemia pada kehamilan, pengelolaan dini hipertensi pada 

kehamilan, dan persiapan persalinan. Pada standar pelayanan kebidanan 

terdapat empat standar yaitu pada standar 9 sampai standar 12 yang berisi 

tentang asuhan persalinan kala I, persalinan kala II yang aman, penatalaksanaan 

aktif persalinan kala III, dan penanganan kala II dengan gawat janin melalui 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Fenti Tri Rahayu, Kebidanan DIII UMP, 2014



68 
 

 
 

episiotomi. Standar pelayanan nifas terdapat tiga standar yaitu pada standar 13 

sampai standar 15 yang berisi tentang perawatan bayi baru lahir, penanganan 

pada dua jam pertama setelah persalinan, dan pelayanan bagi ibu dan bayi pada 

masa nifas. Standar penanganan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal 

terdapat pada 9 standar yaitu pada standar 16 sampai standar 24 yang 

berisipenanganan perdarahan dalam kehamilan pada kehamilan trimester III, 

penanganan kegawatan pada eklampsia, penanganan kegawatan pada partus 

lama/macet, persalinan dengan penggunaan vakum ekstraktor, penanganan 

retensio plasenta, penanganan perdarahan postpartum primer, penanganan 

perdarahan postpartum sekunder, penanganan sepsis peurperalis, dan 

penanganan asfiksia neonatorum. 
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