
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Tinjauan Teori Medis 

1. Masa Nifas 

a. Definisi Nifas 

Masa nifas adalah masa sesudah persalinan dan kelahiran 

bayi, placenta, serta selaput yang diperlukan untuk pemulihan kembali 

organ kandungan seperti sebelum hamil dengan waktu kurang dari 6 

minggu (Saleha, 2009;4). 

Masa nifas (puerperium) adalah masa pulih kembali, mulai dari 

persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti 

prahamil. Lama masa nifas 6-8 minggu. Batasan waktu nifas yang 

paling sedikit (minimum) tidak ada batasnya, bahkan bisa jadi dalam 

waktu yang relatif pendek darah sudah keluar, sedangkan batasan 

maksimum adalah 40 hari (Hanifa, 2007;5). 

Masa nifas juga disebut masa post partum atau peurperium 

adalah masa atau waktu sejak bayi dilahirkan dan plasenta keluar dan 

lepas dari rahim, sampai 6 minggu berikutnya, disertai dengan 

pulihnya kembali organ-organ yang berkaitan dengan kandungan, 

yang mengalami perubahan seperti perlukaan dan lain sebagainya 

berkaitan saat melahirkan (Bobak, 2002;531) 

Jadi Masa Nifas (puerperium) adalah masa setelah keluarnya 

placenta sampai alat-alat reproduksi pulih kembali seperti sebelum 

hamil dan secara normal masa nifas berlangsung selama 6 minggu 

atau 40 hari.  
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b. Tahapan dalam masa nifas 

1) Puerperium dini 

Kepulihan dimana ibu telah diperbolehkan berdiri dan 

berjalan-jalan. Dalam agama Islam dianggap telah bersih dan 

bekerja setelah 40 hari. 

2) Puerperium intermedial 

Kepulihan menyeluruh alat-alat genetalia yang lamanya 6-

8 minggu. 

3) Remote puerperium 

Waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna 

terutama bila selama hamil atau waktu persalinan mempunyai 

komplikasi. Waktu untuk sehat sempurna bisa berminggu-

minggu, bulanan, tahunan (Ambarwati, 2009;3-4). 

c. Program dan kebijakan teknis 

Kebijakan Program Nasional Masa Nifas Pemerintah melalui 

Departemen Kesehatan, juga telah memberikan kebijakan dalam hal 

ini, sesuai dengan dasar kesehatan pada ibu pada masa nifas, yakni 

paling sedikit 4 kali kunjungan pada masa nifas. 

Tujuan kebijakan tersebut adalah : 

1) Untuk menilai kesehatan ibu dan kesehatan bayi baru lahir. 

2) Pencegahan terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya 

gangguan kesehatan ibu nifas dan bayinya. 

3) Mendeteksi adanya kejadian-kejadian pada masa nifas. 
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4) Menangani beberapa masalah yang timbul dan mengganggu 

kesehatan ibu maupun bayinya pada masa nifas (Prawirohardjo, 

2002;23-24). 

d. Asuhan Kunjungan Masa Nifas Normal 

Tabel 2.1. Asuhan Kunjungan Nifas Normal (Saleha, 2009;6-7) 

KUNJUNGAN WAKTU ASUHAN 
I 
 
 
 
 
 
 

II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 
 
 
 
 

6-8 Jam Post 
partum 
 
 
 
 
 
6 Hari Post 
partum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Minggu Post 
partum 
 
 
 

a. Mencegah perdarahan masa nifas 
karena atonia uteri. 

b. Pemantauan keadaan umum ibu. 
c. Melakukan hubungan antara bayi 

dan ibu (Bonding Attatcment). 
d. ASI eksklusif. 

 
a. Memastikan involusi uterus 

berjalan normal, uterus 
berkontraksi, fundus dibawah 
umbilicus dan tidak ada tanda-
tanda perdarahan abnormal. 

b. Menilai adanya tanda-tanda 
demam infeksi dan perdarahan 
abnormal. 

c. Memastikan ibu mendapat 
istirahat yang cukup. 

d. Memastikan ibu mendapat 
makanan yang bergizi. 
Memastikan ibu menyusui dengan 
baik dan tidak memperlihatkan 
tanda-tanda penyulit. 

 
a. Memastikan involusi uterus 

berjalan normal, uterus 
berkontraksi, fundus dibawah 
umbilicus dan tidak ada tanda-
tanda perdarahan abnormal. 
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IV 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Minggu Post 
partum 

b. Menilai adanya tanda-tanda 
demam infeksi dan perdarahan 
abnormal. 

c. Memastikan ibu mendapat 
istirahat yang cukup. 
 

d. Memastikan ibu mendapat 
makanan yang bergizi. 
Memastikan ibu menyusui dengan 
baik dan tidak memperlihatkan 
tanda-tanda penyulit. 

 
 
a. Menanyakan pada ibu tentang 

penyulit-penyulit yang dialami. 
b. Memberikan konseking untuk KB 

secara dini, imunisasi, senam 
nifas, dan tanda-tanda bahaya 
yang dialami ibu dan bayi. 

 

e. Kebutuhan Dasar Ibu Masa Nifas 

1) Nutris dan Cairan 

Pada mereka yang melahirkan secara normal, tidak ada 

pantangan diet. Dua jam setelah melahirkan perempuan boleh 

minum dan makan seperti biasa bila ingin. Namun perlu 

diperhatikan jumlah kalori dan protein ibu menyusui harus lebih 

besar daripada ibu hamil, kecuali apabila si ibu tidak menyusui 

bayinya. 

Kebutuhan nutrisi pada masa menyusui meningkat 25% 

yaitu untuk produksi ASI dan memenuhi kebutuhan cairan yang 

meningkat tiga kali dari biasanya. Penambahan kalori pada ibu 
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menyusui sebanyak 500 kkal tiap hari. Makanan yang di 

konsumsi ibu berguna untuk melakukan aktifvitas, metabolisme, 

cadangan dalam tubuh, proses produksi ASI serta sebagai ASI  

itu sendiri yang akan dikonsumsi bayi untuk pertumbuhan dan 

perkembangannya. (Anggraeini, 2010;51) 

 

f. Adaptasi dan Psikologi Masa Nifas 

1) Taking in (1-2 hari post partum) 

Wanita menjadi pasif dan sangat tergantung serta 

berfokus pada dirinya, tubuhnya sendiri. Mengulang-ngulang 

menceritakan pengalaman proses bersalin yang dialami. 

2) Taking hold (2-4 hari post partum) 

Ibu khawatir akan kemampuannya untuk merawat bayinya 

dan khawatir tidak mampu bertanggung jawab untuk merawat 

bayinya. Wanita post partum ini berpusat pada kemampuannya 

dalam mengontrol diri, fungsi tubuh. Berusaha untuk menguasai 

kemampuan untuk merawat bayinya, cara menggendong dan 

menyusui, memberi minum, dan mengganti popok. 

3) Letting go 

Pada masa ini umunya ibu sudah pulang dari RS, ibu 

mengambil tanggung jawab untuk merawat bayinya, dia harus 

menyesuaikan diri dengan ketergantungan bayi, begitu juga 

adanya grefing karena dirasakan  sebagai mengurangi interaksi 

sosial tertentu.(Anggraeni, 2010;79-81) 
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g. Proses laktasi dan menyusui 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mekanisme pengeluaran ASI (Manuaba. 2000;56) 

 

Setelah placenta lahir dengan menurunya hormon estrogen, 

progesteron, dan humal placental lactogen hormone, maka prolaktin 

dapat berfungsi membentuk ASI dan mengeluarkannya ke dalam 

alveoli bahkan sampai duktus kelenjar ASI. Isapan langsung pada 

puting susu ibu menyebabkan reflek yang dapat mengeluarkan 

oksitosin dari hipofisis. Sehingga miopitel yang terdapat di sekitar 

alveoli dan duktus kelenjar ASI berkontraksi dan mengeluarkan ASI 

ke dalam sinus: let down reflex. 

 

Suclking-kosongnya alveoli dan duktus kelenjar 
mamae 

Nervus Intercostalis 4-6 melalui ramus dorsalis 

kolumna vertebralis menuju nervus sentralis 

• Nukleus paraventrikuler 

• Nukleus supraoptik 

Hipotalamus 

Hipofisis mengeluarkan:  
• Prolaktin 
• oksitosin 
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Keberadaan puting susu dalam mulut bayi mempunyai 

keuntungan tersendiri: 

1) Rangsangan puting susu lebih mantap sehingga pengeluaran 

reflek ASI lebih sempurna. 

2) Menghindari kemungkinan lecet pada puting susu. 

3) Kepuasan bayi saat menghisap ASI lebih besar. 

4) Semprotan ASI lebih sempurna dan menghindari terlalu banyak 

udara yang masuk ke dalam lambung bayi. 

Untuk menyempurnakan pembentukan ASI maka kedua 

payudara harus diperlakukan sama untuk menghindari terjadinya 

stagnasi dan buntunya pembuluh kelenjar ASI serta selanjutnya 

menghindari kemungkinan infeksi payudara (Manuaba, 2000;56). 

Laktasi adalah keseluruhan proses menyusui mulai dari ASI 

diproduksi sampai proses bayi menghisap dan menelan ASI. Laktasi 

merupakan bagian integral dari siklus reproduksi mamalia termasuk 

manusia. Masa laktasi mempunyai tujuan meningkatkan pemberian 

ASI eksklusif dan merupakan pemberian ASI sampai anak umur 2 

tahun secara baik dan benar serta anak mendapatkan kekebalan 

tubuh secara alamiah. 

1) Kandungan ASI  

Susunan air susu kurang lebih yaitu Protein 1 – 2 %, 

Lemak 3 – 5 %, Gula 6,5 – 8 %, dan Garam 0,1 - 0,2 %. Susunan 

ini berbeda dari ibu ke ibu dan pada seorang ibupun berbeda dari 

waktu ke waktu. 
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Hal-hal yang mempengaruhi susunan air susu ialah : diet, 

gerak badan (mengurangi protein), serta keadaan jiwa. 

Banyaknya air susu sangat tergantung pada banyaknya air susu, 

misalnya belladonna dan atropin mengurangi air susu. Berbagai 

obat diminum ibu keluar dengan air susu seperti opiat, atropin, 

salicylat, jodin, bromid, timah, air rasa dan juga alkohol (obstetri 

fisiologi,hal 319-320). 

Pada hari-hari pertama ( 2-4 jam), payudara sering terasa 

penuh dan nyeri disebabkan bertambahnya aliran darah ke 

payudara bersama dengan ASI mulai di produksi dalam jumlah 

banyak (Ambarwati, 2009;47). 

2) Faktor yang mempengaruhi jumlah ASI 

Pada ibu normal dapat menghasilkan ASI kira-kira 550-

1000 ml setiap hari. Jumlah ASI tersebut dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor sebagai berikut : 

a) Makanan  

Produksi ASI sangat dipengaruhi oleh makanan yang 

dimakan ibu, apabila makanan ibu secara teratur dan cukup 

mengandung gizi yang diperlukan akan mempengaruhi 

produksi ASI, karena kelenjar pembuat ASI tidak dapat 

bekerja dengan sempyrna tanpa makanan yang cukup. Untuk 

membentuk produksi ASI yang baik, makanan ibu harus 

memenuhi jumlah kalori, protein, lemak, dan vitamin serta 

mineral yang cukup selain itu ibu dianjurkan minum lebih 

banyak kurang lebih 8-12 gelas/hari. 
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b) Ketenangan jiwa dan pikiran 

Produksi ASI sangat dipengaruhi oleh faktor kejiwaan, 

ibu yang selalu dalam keadaan tertekan, sedih, kurang 

percaya diri dan berbagai bentuk ketegangan emosional akan 

menurunkan volume ASI bahkan tidak akan terjadi produksi 

ASI. Untuk memproduksi ASI yang baik harus dalam keadaan 

tenang. 

c) Penggunaan alat kontrasepsi 

Pada ibu yang menyusui bayinya penggunaan alat 

kontrasepsi hendaknya diperhatikan karena pemakaian 

kontrasepsi yang tidak tepat dapat mempengaruhi produksi 

ASI. 

d) Perawatan payudara 

Dengan merangsang buah dada akan mempengaruhi 

hypopise untuk mengeluarkan hormon progesteron dan 

estrogen lebih banyak lagi dan hormon oxytocin. 

e) Anatomi buah dada 

Bila jumlah lobus dalam buah dada berkurang, 

lobuluspun berkurang. Dengan demikian produksi ASI juga 

berkurang karena sel-sel acini yang menghisap zat-zat 

makanan dari pembuluh darah akan berkurang. 

f) Fisiologis  

Terbentuknya ASI dipengaruhi hormon terutama 

prolaktin ini merupakan hormon laktogenik yang menentukan 

dalam hal penadaan dan mempertahankan sekkresi air susu. 
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g) Faktor istirahat 

Bila kurang istirahat akan mengalami kelemahan 

dalam menjalankan fungsinya dengan demikian pembentukan 

dan pengeluaran ASI berkurang. 

h) Faktor isapan anak 

Bila ibu menyusui anak segera jarang dan 

berlangsung sebantar maka hisapan anak berkurang dengan 

demikian pengeluaran ASI berkurang. 

i) Faktor obat-obatan 

Diperkirakan obat-obatan yang mengandung hormon 

mempengaruhi prolaktin dan oxytocin yang berfungsi dalam 

pembentukan dan pengeluaran ASI. Apabila hormon-hormon 

ini trganggu dengan sendirinya akan mempengaruhi 

pembentukan dan pengeluaran ASI (Wulandari, 2009;27-29). 

h. Kontraindikasi Pemberian ASI 

Ada beberapa kontraindikasi pemberian ASI yaitu : 

1) Bayi yang kontraindikasi galaktosemia 

Dalam hal ini bayi tidak mempunyai enzim galaktase sehingga 

galaktosa tidak dapat pecah. Bayi demikian juga tidak boleh 

minum susu formula. 

2) Ibu dengan HIV/AIDS yang dapat memberikan PASI yang telah 

memenuhi  syarat AFASS (Acceptable, Feasable, Aforrdable, 

Sustainable, dan Save). 

3) Keadaan ibu yang kurang baik (melahirkan dengan bedah sesar, 

infeksi berat, anemia berat). 
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4) Ibu dengan penyakit jantung yang apabila menyusui dapat terjadi 

gagal jantung. 

5) Ibu yang memerlukan terapi dengan obat-obat tertentu (anti 

kanker). 

6) Ibu yang memerlukan pemeriksaan dengan obat-obat radioaktif 

perlu   menghentikan pemberian ASI kepada bayinya selama 

waktu 5x waktu paruh obat. Setelah itu, bayi boleh menyusu lagi. 

Sementara itu, ASI tetap diperah dan dibuang agar tidak 

mengurangi produksi (Saefudin, 2007;382-383). 

Masalah menyusui pada masa nifas ini antara lain puting susu 

nyeri pada awal menyusui, puting susu lecet, payudara bengkak atau 

bendungan ASI, mastitis, dan abses payudara. 

2. Bendungan ASI 

a. Definisi Bendungan ASI 

Pembendungan Air Susu adalah peningkatan aliran vena dan 

limfe pada payudara dalam rangka mempersiapkan diri untuk laktasi. 

Hal ini bukan disebabkan overdistensi dari saluran sistem laktasi. 

(Prawirohardjo, 2006;262). 

Pembendungan ASI adalah salah satu atau kedua payudara 

membesar karena ASI tidak keluar sebagaimana mestinya, sangat 

memungkinkan terjadinya infeksi. Hal ini terjadi karena aliran ASI 

tidak mengalir secara alami. Banyak Ibu mendapati bayinya lebih 

senang menyusu pada salah satu payudara dari pada keduanya. Ini 

berarti salah satu payudara tidak dikosongkan dengan sempurna, 
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sehingga cenderung lebih penuh dan kemudian terinfeksi (Dixon dan 

Leonard, 2002;43-44). 

Masalah menyusui pada umumnya terjadi dalam dua minggu 

pertama masa nifas. Pada masa ini, pengawasan dan perhatian 

petugas kesehatan sangat diperlukan agar masalah menyusui dapat 

segera ditanggulangi, sehingga tidak menjadi penyakit atau 

menyebabkan kegagalan menyusui. Salah satu masalah dalam 

menyusui adalah payudara bengkak atau bendungan ASI (Saleha, 

2009;102). 

Payudara terasa membengkak atau penuh itu terjadi karena 

edema ringan oleh hambatan vena atau saluran limfe akibat ASI yang 

menumpuk di dalam payudara. (Nugroho, 2011;55). Bendungan 

payudara dapat terjadi akibat bendungan berlebihan pada limfatik dan 

vena sebelum laktasi (Saifuddin, 2002;93). 

Bendungan ASI adalah dimana keadaan payudara terasa lebih 

penuh/tegang dan nyeri sekitar hari ketiga atau keempat sesudah 

melahirkan akibat stasi divena dan pembuluh limfe, tanda bahwa ASI 

mulai banyak disekresi. Sering terjadi pada payudara yang 

elastisitasnya kurang. Bila tidak dikelurkan, ASI menumpuk dalam 

payudara sehingga areola menjadi lebih menonjol, puting lebih datar 

dan sukar diisap bayi. Kulit payudara nampak lebih mengkilat, ibu 

demam, dan payudara terasa nyeri sekali (Prawirohardjo, 2005;652).   

Bendungan ASI terjadi karena sumbatan pada saluran ASI, 

tidak dikosongkan seluruhnya. Keluhan yang muncul adalah mamae 

bengkak, keras, dan terasa panas sampai suhu badan meningkat. 
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Penanganannya dengan mengosongkan ASI dengan masase atau 

pompa, memberikan estradiol sementara menghentikan pembuatan 

ASI, dan pengobatan simtomatis sehingga keluhan berkurang 

(Manuaba, 2010;420). 

Jadi, Bendungan ASI dapat disimpulkan dimana keadaan   

payudara yang bengkak disebabkan tidak lancar atau sedikitnya ASI 

yang dikeluarkan dari pada yang tersedia dalam payudara. Hal ini 

bisa menjadi masalah berlanjut jika penanganan dalam asuhan ibu 

dengan bendungan ASI tidak segera ditangani lebih lanjut. 

b. Etiologi 

Menurut Suherni dkk (2008:54-55), penyebab bendungan ASI 

adalah 

1) Terjadinya asal sekresi ASI 

2) Pemakaian BH yang terlalu ketat 

3) Tekanan jari-jari ibu ketika menyusui 

4) Terjadinya penyumbatan karena ASI yang terkumpul tidak segera 

dikeluarkan. 

Beberapa keadaan abnormal yang mungkin terjadinya 

bendungan Asi adalah dapat terjadi karena sumbatan pada saluran 

Asi, karena tidak dikosongkan seluruhnya. (Sujiyatini, 2009;104). 

Menurut (Varney, 2008; 993) terjadi akibat hambatan aliran air susu 

karena tekanan internal atau eksternal misalnya pembesaran vena, 

pemakaian BH yang ketat, dan pemakaian baju yang ketat. 

Bendungan air susu dapat terjadi pada hari ke dua atau ke tiga 

ketika payudara telah memproduksi air susu. Bendungan disebabkan 
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oleh pengeluaran air susu yang tidak lancar, karena bayi tidak cukup 

sering menyusu, produksi meningkat, terlambat menyusukan, 

hubungan dengan bayi (bonding) kurang baik dan dapat pula karena 

adanya pembatasan waktu menyusui. (Sarwono, 2009). 

Bendungan payudara dapat terjadi karena adanya 

peningkatan aliran vena dan limfe pada payudara dalam rangka 

mempersiapkan diri untuk laktasi. (Prawirohardjo, 2006; hal.262).  

Selama masa kehamilan, hormon estrogen dan progesteron 

menginduksi perkembangan alveoli dan duktus lactiferous di dalam 

payudara, serta merangsang produksi colostrum. Produksi ASI tidak 

berlangsung sampai masa sesudah kelahiran bayi ketika kadar 

hormon estrogen menurun. Penurunan kadar estrogen ini 

memungkinkan naiknya kadar prolaktin dan produksi ASI.  

Hisapan bayi memicu pelepasan ASI dari alveolus mamae 

melalui duktus ke sinus lactiferous. Hisapan merangsang produksi 

oksitosin oleh kelenjar hypofisis posterior. Oksitosin memasuki darah 

dan menyababkan kontraksi sel-sel khusus yang mengelilingi alveolus 

mamae dan duktus lactiferous. Kontraksi sel-sel khusus ini 

mendorong ASI keluar dari alveoli melalui duktus lactiferous, tempat 

ASI akan disimpan. Pada saat bayi menghisap, ASI di dalam sinus 

tertekan keluar, ke mulut bayi. Gerakan ASI dari sinus ini dinamakan 

let down reflect atau “pelepasan”. Pada akhirnya, let down dapat 

dipacu tanpa rangsangan hisapan. Pelepasan dapat terjadi bila ibu 

mendengar bayi menangis atau sekedar memikirkan tentang bayinya 

(Sulistyawati, 2009;10-11).  
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c. Patofisiologi 

Pembengkakan payudara atau bendungan ASI terjadi karena 

ASI tidak disusui dengan adekuat, sehingga sisa ASI terkumpul pada 

sitem duktus yang mengakibatkan terjadinya pembengkakan. 

Payudara bengkak ini sering terjadi pada hari ketiga atau keempat 

sesudah melahirkan. Statis pada pembuluh darah dan limfe akan 

mengakibatkan meningkatnya tekanan intrakaudal, yang akan 

memengaruhi segmen pada payudara, sehingga tekanan seluruh 

payudara meningkat. Akibatnya, payudara sering terasa penuh, 

tegang, serta nyeri. Kemudian diikuti oleh penurunan produksi ASI 

(Saleha, 2009;105). 

Pelepasan ASI berada di bawah kendali neuro-endokrin. 

Rangsangan sentuhan pada payudara (bayi menghisap) akan 

merangsang produksi oksitosin yang menyebabkan kontraksi sel-sel 

khusus. Proses ini disebut “reflek prolaktin” atau milk production 

reflect yang membuat ASI tersedia bagi bayi. Dalam hari-hari dini, 

laktasi reflek ini tidak dipengaruhi oleh keadaan emosi ibu. Nantinya, 

reflek ini dapat dihambat oleh keadaan emosi ibu bila ia merasa takut, 

lelah, malu, merasa tidak pasti, atau bila merasakan nyeri. 

Sesudah bayi lahir dan plasenta keluar, kadar estrogen dan 

progesteron turun dalam 2-3 hari. Dengan ini faktor dari hipotalamus 

yang menghalangi keluarnya pituitary lactogenic hormon (prolaktin) 

waktu hamil, dan sangat dipengaruhi oleh estrogen tidak dikeluarkan 

lagi, dan terjadi sekresi prolaktin oleh hipofisis. Hormon ini 

menyebabkan alveolus-alveolus kelenjar mammae terisi dengan air 
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susu, tetapi untuk mengeluarkannya dibutuhkan reflex yang 

menyebabkan kontraksi sel-sel mio-epitelial yang mengelilingi 

alveolus dan duktus kecil kelenjar-kelenjar tersebut. Refleksi ini timbul 

jika bayi menyusu. Pada permulaan nifas apabila bayi belum 

menyusu dengan baik, atau kemudian apabila kelenjar-kelenjar tidak 

dikosongkan dengan sempurna, terjadi pembendungan air susu 

(Wiknjosastro, 2005). 

Kepenuhan fisiologis menurut Mochtar (2000;117-118) adalah 

sejak hari ketiga sampai hari keempat setelah persalinan, ketika ASI 

secara normal dihasilkan, payudara menjadi sangat penuh. Hal ini 

bersifat fisiologis dan dengan penghisapan yang efektif dan 

pengeluaran ASI oleh bayi, rasa penuh tersebut pulih dengan cepat. 

Namun dapat berkembang menjadi bendungan. Pada bendungan, 

payudara terisi sangat penuh dengan ASI dan cairan jaringan. Aliran 

vena limpatik tersumbat, aliran susu menjadi terhambat dan tekanan 

pada saluran ASI dengan alveoli meningkat. Payudara menjadi 

bengkak, merah dan mengkilap. 

d. Tanda dan gejala 

Sebelumnya, kita perlu membedakan antara payudara penuh 

karena berisi ASI dengan bendungan ASI :  

1) Payudara yang penuh terasa panas, berat dan keras, dan tidak 

terlihat mengkilap. ASI biasanya mengalir dengan lancar dan 

kadang-kadang menetes keluar secara spontan. 
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2) Payudara yang terbendung membesar, membengkak dan sangat 

nyeri. Payudara terlihat mengkilap dan puting susu teregang 

menjadi rata. ASI tidak keluar bila diperiksa atau dihisap.  

 Tanda dan gejala menurut (manuaba 2010 hal 420) 

a) Rasa berat pada payudara 

b) Payudara terasa panas 

c) Badan terasa panas sampai meningkat 

d) Payudara bengkak 

e) Puting susu kencang 

f) Payudara terasa nyeri 

g) ASI tidak keluar 

Tanda dan gejala menurut (Saiffudin, 2008;625) 

a) Pembengkakan payudara bilateral 

b) Payudara terasa panas 

c) Kadang terasa nyeri 

d) Tidak terdapat tanda kemerahan 

Tanda dan gejala menurut (Saleha, 2009;106) 

Payudara yang mengalami pembengkakan tersebut 

sangat sulit disusui oleh bayi, karena kalang payudara lebih 

menonjol, putting lebih datar dan sulit diisap oleh bayi. Kulit pada 

payudara nampak lebih mengkilat, ibu merasa demam, dan 

payudara terasa nyeri.oleh karena itu, sebelum disusukan kepada 

bayi, ASI harus diperas dengan tangan atau pompa terlebih dahlu 

agar payudara lebih lunak sehingga bayi lebih mudah menyusu.  
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e. Komplikasi 

Pengamatan pada hubungan antara bendungan ASI dan 

mastitis telah dilakukan selama beberapa tahun, walaupun kedua 

kondisi tersebut tidak selalu dapat dibedakan dengan jelas (WHO, 

2000;7). Mastitis merupakan infeksi yang terjadi pada payudara, ini 

merupakan kelanjutan dari bendungan payudara. Hal ini dapat terjadi 

karena kurangnya perawatan payudara sehingga bakteri 

Staphylococcus aureus dapat dengan mudah menginfeksi payudara. 

Ibu yang terkena mastitis bisa sampai mengeluarkan nanah dari 

payudaranya (abses payudara). 

f. Pencegahan  

Menurut Suradi (2007;5-3) bendungan ASI dapat dicegah 

dengan, 

1) Menyusui dini, susui bayi sesegera mungkin (sebelum 30 menit) 

setelah dilahirkan. Manfaat menyusui dini adalah : merangsang 

produksi susu, dan memperkuat reflek menghisap bayi. 

 

Gambar 2.1 Menyusui dini 
Sumber: Waspodo, 2007 hal. 101. 
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2) Perlekatan yang baik. Cara melekatkan Bayi pada payudara 

ketika menyusui berpengaruh terhadap keberhasilan menyusui. 

Langkah-langkah menyusui yang benar (Suradi, 2007:4-7) 

a) Sebelum menyusui, ASI dikeluarkan sedikit kemudian 

dioleskan pada puting susu dan areola sekitarnya. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2 Mengoleskan ASI pada puting dan areola. 
Sumber: Sulistyawati, 2009 hal. 28 

b) Bayi dilekatkan menghadap perut ibu/ payudara 

 

Gambar 2.3 Cara meletakkan bayi 
Sumber: Suradi, 2007: 4-8 

 

c) Payudara dipegang dengan C Hold yaitu ibu jari di atas dan 

jari yang lain menopang di bawah. Jangan menekan puting 

susu atau areola saja (Sulistyawati, 2007:28). 
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Gambar 2.4 Cara memegang payudara 
Sumber: Sulistyawati, 2009: 28 ; Suradi, 2007: 4-8. 

 

d) Bayi diberi rangsangan untuk membuka mulut (rooting reflex) 

dengan cara menyentuh pipi dengan puting susu, atau 

menyentuh sisi mulut bayi. 

 

Gambar 2.5 Merangsang bayi membuka mulut 
Sumber: Sulistyawati, 2009:28 

 

e) Setelah bayi membuka mulut, dengan cepat kepala bayi 

didekatkan ke payudara ibu dengan puting serta aerola 

dimasukkan ke mulut bayi, 
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Gambar 2.6 Perlekatan yang benar dan yang salah 
Sumber: Suradi, 2007: 4-7 

 

 

Gambar 2.7 Beberapa teknik menyusui dalam posisi duduk 
Sumber: Waspodo, 2007:103 
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Gambar 2.8 Posisi-posisi dalam menyusui. 
Sumber: Suradi, 2007: 4-7 

 

Gambar 2.9 Teknik menyusui yang benar. 
Sumber: Suradi, 2007: 4-9 

 

Setelah menyusui pada satu payudara sampai terasa kosong, 

sebaiknya ganti menyusui pada payudara yang lain.  

f) Menyusui berikutnya mulai dari payudara yang belum 

terkosongkan (yang dihisap terakhir). 
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g) Setelah selesai menyusui, ASI dikeluarkan sedikit kemudian 

dioleskan pada puting susu dan areola sekitarnya. Biarkan 

kering dengan sendirinya. Cara melepas hisapan bayi yaitu 

jari kelingking ibu dimasukkan ke mulut bayi melalui sudut 

mulut, atau dagu bayi ditekan ke bawah. 

h) Menyendawakan bayi. Tujuannya untuk mengeluarkan udara 

dari lambung supaya bayi tidak muntah setelah menyusui. 

Cara menyendawakan yaitu Bayi digendong tegak dengan 

bersandar pada bahu Ibu kemudian punggungnya ditepuk 

perlahan, atau Bayi tidur tengkurap di pangkuan ibu, 

kemudian punggungnya ditepuk perlahan. 

 

Gambar 2.10 Cara menyendawakan bayi 
Sumber: Suradi, 2007: 4-10 

  

3) Menyusui on demand 

Sebaiknya bayi disusui secara on demand, karena bayi 

akan menentukan sendiri kebutuhannya. Ibu harus menyusui 

bayinya bila bayi menangis bukan karena sebab lain (kencing, 
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kepanasan/ kedinginan, atau sekedar ingin didekap) atau ibu 

sudah merasa perlu untuk menyusui bayinya. Bayi yang sehat 

dapat mengosongkan satu payudara sekitar 5-7 menit dan ASI 

dalam lambung bayi akan kosong dalam waktu 2 jam. Pada 

awalnya bayi akan menyusu pada jadwal yang tidak teratur, dan 

akan mempunyai pola tertentu setelah 1-2 minggu. 

Menyusu yang dijadwal akan berakibat kurang baik, 

karena hisapan bayi sangat berpengaruh pada rangsangan 

produksi ASI selanjutnya. Dengan menyusui on demand, sesuai 

kebutuhan bayi, akan mencegah timbulnya masalah menyusui 

(Suradi, 2007:4-10). 

4) Lakukan rangsangan efek oksitosin (Suradi, 2007:5-3) yaitu : 

kompres panas untuk mengurangi rasa sakit, Ibu harus rileks, 

dekatkan bayi pada ibu agar ibu dapat memandangnya, pijat 

leher dan punggung belakang (sejajar daerah payudara) 

menggunakan ibu jari dengan teknik gerakan memutar searah 

jarum jam kurang lebih selama 3 menit, Pijat ringan pada 

payudara yang bengkak (pijat pelan-pelan ke arah tengah) 

menggunakan minyak pelumas, stimulasi payudara dan puting 

caranya pegang puting dengan dua jari pada arah yang 

berlawanan, kemudian putar puting dengan lembut searah jarum 

jam. 
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Gambar 2.11 Salah satu upaya untuk merangsang oksitosin 
Sumber: Suradi, 2007: 9-7 

 

5) Kompres dingin pasca menyusui. 

6) Memakai BH yang sesuai. Menurut Varney (2007:55) BH atau 

penyokong payudara yang baik penting untuk mencegah atau 

Mengurangi nyeri punggung bagian atas serta dapat 

menyamankan nyeri tekan karena payudara yang membesar. 

Selain itu, BH yang sesuai juga memberi ruang untuk 

memfasilitasi fungsi duktus. 

 

Gambar 2.12 Contoh BH yang baik untuk menyusui 
Sumber: Suradi, 2007: 4-11 
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7) Penanganan 

Penanganan bendungan ASI menurut Saleha, 2009, 

dengan cara, 

1) Masase payudara dan ASI diperas dengan tangan sebelum 

menyusui. 

2) Kompres dingin untuk mengurangi statis pembuluh darah 

vena dan mengurangi rasa nyeri. Bisa dilakukan selang-seling 

dengan kompres panas untuk melancarkan pembuluh darah. 

3) Menyusui lebih sering dan lebih lebih lama pada payudara 

yang terkena untuk melancarkan aliran ASI dan menurunkan 

tegangan payudara. 

4) Untuk mengurangi stasis di vena dan pembuluh getah bening, 

lakukan pengurutan (masase) payudara yang dimulai dari 

puting ke arah korpus. Menurut Saifuddin (2005:128), cara 

melakukan massase yaitu,  

a) Kompres payudara menggunakan kain basah dan hangat 

selama 5 menit. 

b) Urut payudara dari arah pangkal menuju puting atau 

gunakan sisir untuk mengurut payudara dengan arah ”Z” 

menuju puting 

c) Keluarkan ASI sebagian dari bagian depan payudara 

sehingga puting susu menjadi lunak. 

d) Susui bayi on demand. Keluarkan ASI dengan tangan 

apabila ASI tidak dikosongkan dengan sempurna oleh 

Bayi. Apabila payudara mengalami bendungan dan sulit 
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dikeluarkan dengan tangan dapat dikeluarkan dengan 

pompa payudara (Suradi, 2007(4-12)-(4-13)). 

e) Letakkan kain dingin pada payudara setelah menyusui 

untuk memberi kenyamanan 

f) Keringkan payudara. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Cara mengeluarkan ASI menggunakan tangan 
Sumber: Suradi, 2007: 4-12 

 

8) Konseling menyusui yang benar 

a. Mengatur posisi bayi terhadap payudara ibu 

1) Mengeluarkan sedikit ASI dari puting susu, kemudian 

dioleskan pada putting susu dan areola 

2) Memposisikan ibu dalam posisi yang rileks dan nyaman 

3) Menjelaskan pada ibu bagaimana teknik memegang 

bayinya. 

Empat hal yang pokok yaitu: 

a) Kepela dan badan bayi berada pada satu garis lurus 

b) Muka bayi harus menghadap kepayudara, sedangkan 

hidungnya kearah putting. 

c) Ibu harus memegang bayinya berdekatan pada ibu 
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d) Untuk BBL ibu harus menopang badan bayi bagian 

belakang, di samping kepala dan bahu. 

4) Memegang payudara dengan menggunakan ibu jari 

diatas, sedangkan jari yang lainnya menopang bagian 

bawah payudara, serta gunakan ibu jari untuk membentuk 

puttingsusu demikian rupa sehingga mudah 

memasukannya kedalam mulut bayi. 

5) Memberikan rangsangan pada bayi agar membuka mulut 

dengan cara menyentuh bibir bayi ke putting susu atau 

menyentuh sisi mulut bayi. 

6) Menunggu sampai bibir bayi terbuka cukup lebar 

7) Setelah mulut bayi terbuka cukup lebar 

Menggerakan bayi segera ke payudara dan bukan 

sebaliknya ibu atau payudara ibu yang digerakan ke mulut 

bayi. 

8) Mengarahkan bibir bawah bayidibawah putting susu 

sehingga dagu bayi menyentuh payudara. 

9) Memperhatikan bayi selama menyusui. (Suherni,2009:48) 

b. Ciri-ciri menyusui yang benar 

1) Bayi tampak tenang 

2) Badan bayi menempel pada perut ibu 

3) Dagu bayi menempel pada payudara 

4) Mulut bayi terbuka cukup lebar 

5) Bibir bawah bayi jga terbuka lebar 
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6) Areola yang kelihatan lebih luas di bagian atas dari pada 

di bagian bawah mulut bayi. 

7) Bayi ketika menghisap ASI cukup dalam menghisapnya, 

lembut dan tidak ada bunyi. 

8) Putting susu tidak merasa nyeri 

9) Kepala dan badan bayi berada pada garis lurus 

10) Kepala bayi tidak pada posisi tengadah (Suherni, 2009;48) 

 

B. TINJAUAN TEORI ASUHAN KEBIDANAN 

1. Teori Manajemen Varney 

Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh 

bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sisematis 

mulai dari pengkajian analisa data, diagnose kebidanan, perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi (PP IBI, 2006; h.126). 

Asuhan kebidanan adalah penerapan fungsi dan kegiatan yang 

menjadi tanggungjawab dalam memberikan pelayanan kepada klien yang 

mempunyai kebutuhan/ masalah dalam bidang kesehatan ibu masa 

hamil, masa persalinan, nifas, bayi setelah lahir serta keluarga berencana 

(PP IBI, 2006; h.136). 

Dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan 

manajemen kebidanan yaitu 7 langkah Varney meliputi : pengkajian, 

interpretasi data, diagnose potensial, identifikasi akan tindakan segera 

atau kolaborasi dan konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. 
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a. Pengkajian 

Yaitu pengumpulan data tentang status kesehatan klien 

dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Data yang 

diperoleh dicatat dan dianalisis (PP IBI, 2006; 136). 

b. Data Subjektif  

Yaitu data yang dipoeroleh dari keluhan pasien baik secara 

langsung dengan pasien ataupun dengan keluarga. 

c. Data Objektif 

Yaitu data yang diperoleh dari pemeriksaan secara langsung 

yaitu meliputi pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. 

d. Interpretasi data 

Diagnose kebidanan dirumuskan berdasarkan analisis data 

yang telah di kumpulkan (PP IBI, 2006; 136). 

e. Diagnose potensial 

Mengantisipasi masalah atau diagnosis yang akan terjadi 

lainnya, yang dapat menjadi tujuan yang diharapkan, karena telah ada 

masalah atau diagnosis yang teridentifikasi (Varney, 2007; 26). 

f. Identifikasi akan tindakan segera atau kolaborasi dan konsultasi  

Kolaborasi adalah bidan dan dokter bersama-sama mengatur 

perawatan kesehatan wanita atau bayi baru lahir yang mengalami 

komplikasi medis, ginekologis, atay obstetric. 

Konsultasi adalah nasihat atau pendapat seorang dokter atau 

anggota lain tim perawatan kesehatan dicari sementara bidan 

memegang tanggung jawab utama dalam perawatan kesehatan 

wanita (Varney, 2007; 25). 
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g. Perencanaan  

Rencana asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnose 

kebidanan (PP IBI, 2006; 137). 

h. Pelaksanaan 

Tindakan kebidanan dilaksanakan berdasarkan rencana dan 

perkembangan keadaan klien: tindakan kebidanan dilanjutkan dangan 

evaluasi keadaan klien (PP IBI, 2006; 137). 

i. Evaluasi  

Evaluasi asuhan kebidanan dilaksanakan terus menrus seiring 

dengan tindakan kebidanan yang dilaksanakan dan evaluasi dari 

rencana yang telah dirumuskan (PP IBI, 2006; 138). 

Metode pendokumentasian secara SOAP meliputi:  

Pendokumentasian ada yang bersifat sederhana, jelas, logis dan 

tertulis. Seorang bidan hendaknya menggunakan SOAP setiap kali 

bertemu dengan pasien. 

a. Subjektif 

1) Menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data 

klien dengan anamnesa. 

2) Data yang didapatkan dari klien maupun keluarga sebagai suatu 

keadaan dalam situasi dan kejadian. 

3) Informasi tidak dapat ditentukan oleh bidan maupun petugas 

kesehatan lain secara independent tetapi melalui interaksi atau 

komunikasi. 
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b. Objektif 

1) Menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik 

klien, hasil laboratorium, dan test diagnostic lain yang 

dirumuskan dalam data fokus untuk mendukung assesment.  

2) Data yang didapat diobservasi dan diukur. 

Data yang dikumpulkan meliputi : 

a) KU, Tanda-tanda Vital, dan TB 

b) Status present 

c) Status obstetrikus  

c. Assesment 

Suatu pernyataan yang menjelaskan respon manusia dari 

individu tentang masalah sebagai dasar memberikan 

intervensi/tindakan kebidanan. 

1) Menggambarkan pendokumentasian hasil analisa dan 

interpretasi data subjektif dan data objektif. 

2) Diagnosa / masalah. 

3) Antisipasi diagnosa lain . masalah potencial. 

d. Planning   

1) Pengembangan strategi desain untuk mencegah, mengurangi, 

atau mengoreksi masalah-masalah yang diidentifikasi pada 

analisa kebidanan. 

Berisi perencanaan yang meliputi : 

a) Asuhan 

b) Pendidikan kesehatan 

c) Terapi 
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d) Kolaborasi 

e) Rujukan 

f) Tindak lanjut 

2. Menegemen Asuhan Kebidanan Varney 

Penerapan Manajemen Kebidanan menurut varney, meliputi 

pengkajian, interpretasi data, diagnosa potensial dan tidakan antisipasi 

segera untuk mencegahnya, penyusunan rencana tindakan, pelaksanaan 

dan evaluasi. 

Langkah 1 : pengkajian (Pengumpulan data dasar) 

Pengkajian atau pengkajian data dasar adalah mengumpulkan 

semua data yang dibutuhkan untuk mengevaluasi keadaan pasien. 

Merupakan langkah pertama untuk mengumpulkan semua informasi 

yang akurat dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi pasien. 

A. Data Subjektif 

1. Biodata yang mencangkup identitas pasien. 

a. Nama 

Nama jelas dan lengkap, bila perlu nama panggilan 

sehari-hari agar tidak keliru dalam memberikan penanganan 

(Sulistyawati, 2009;111). 

b. Umur  

Umur ditanyakan untuk menentukan pasien termasuk 

kedalam faktor resiko atau tidak. Wanita berumur 21-35 tahun 

lebih sering menderita bendungan ASI daripada wanita di 

bawah umur 21 tahun dan di atas 35 tahun, hal tersebut 

dikarenakan pada wanita berumur 21-35 tahun merupakan 
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masa reproduksi yang sangat rentan dengan masalah 

menyusui (Adiningsih, 2003;154). 

c. Agama  

Untuk mengetahui keyakinan pasien tersebut untuk 

membimbing dan mengarahkan pasien tersebut agar dapat 

berdoauntuk kesembuhannya (dr. Annisa, 2005;10) 

d. Pendidikan  

Pendidikan atau edukasi dapat mempengaruhi dalam 

tindakan kebidanan karena dengan pendidikan dapat diketahui 

sejauh mana tingkat intelektualnya, sehingga bidan dapat 

memberikan konseling sesuai dengan pendidikan (dr. Annisa, 

2005;10) 

e. Suku/bangsa 

Ditanyakan karena berpengaruh pada adat istiadat atau 

kebiasaan sehari-hari pasien (dr. Annisa, 2005;10). 

f. Pekerjaan  

Dalam studi retrospektif tahun 1991 oleh kaufmann dan 

fokman ditemukan bahwa bekerja purna waktu di luar rumah 

berkaitan dengan peningkatan resiko bendungan ASI. 

Penjelasan yang diajukan adalah akibat statis ASI karena 

interval antar menyusui yang panjang dan kekurangan waktu 

untuk pengeluaran ASI yang adekuat (dr. Annisa, 2005;14). 

g. Alamat  

Untuk mempermudah kunjungan rumah apabila kita 

memerlukan dalam keadaan mendesak tidak susah untuk 

dicari (dr. Annisa, 2005;10). 
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2. Keluhan utama 

Untuk mengetahui masalah yang dihadapi ibu yang 

berkaitan dengan masa nifas, misalnya ibu postpartum dengan 

masalah menyusui (Sulistyawati, 2009;111) 

3. Riwayat kesehatan 

Masalah menyusui pada keadaan khusus adalah ibu yang 

melahirkan dengan bedah sesar, ibu yang menderita AIDS(HIV+), 

dan ibu menderita hepatitis B. 

a. Bedah sesar 

Pada ibu yang mengalami bedah sesar dengan 

pembiusan umum, tidak memungkinkan dapat segera 

menyusui bayinya karena ibu belum sadar akibat obat biusnya. 

Jika ibu sudah sadar maka secepatnya disusukan dengan 

bantuan tenaga medis. Pada ibu yang mengalami 

pembedahan tidak dengan pembiusan umum, kontak dengan 

bayi melalui proses menyusui dapat sesegera mungkin 

dilakukan (Sulistyawati, 2009;46-47). 

b. Ibu yang menderita AIDS(HIV+) 

 AIDS pada anak-anak muncul bersama dengan AIDS 

pada orang dewasa. Pada orang dewasa, penularan umumnya 

melalui 3 cara, yaitu hubungan seksual dengan penderita, 

penularan parental melalui trasnfusi darah, dan jarum suntik 

yang dipakai bersama-sama dengan penderita, sedangkan 

bagi perinatal, ibu yang menularkan kepada bayinya. 
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Dugaan faktor menyusui sebagai resiko penderita AIDS 

bagi bayi atau anak dimulai dari laporan dari beberapa Negara 

(Australia, Prancis, AS dan Zaire) tentang ibu yang mendapat 

transfusi setelah persalinan karena berbagai sebab. Ternyata, 

bayinya terifeksi oleh HIV. Berdasarkan laporan inilah, 

kemudian diduga ASI dapat menjadi media penularan HIV, 

bahkan ada laporan juga bahwa HIV dapat diisolasi dari ASI. 

Keputusan akhir mengenai boleh tidaknya ibu dengan 

AIDS untuk menyusui bayinya diserahkan kebijakannya 

kepada masing-masing negara, namun WHO menganjurkan 

untuk tetap menyusui, terutama bagi negara-negara 

berkembang. Bayi diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan 

pertama. Dan observasi selama ini, penularan sebelum usia ini 

masih sangatlah rendah (Sulistyawati, 2009;47-48). 

c. Ibu menderita penyakit hepatitis B 

Menurut Americans Academy of Pediatricians, seorang 

ibu dengan HbsAg+ dapat menyusui bayinya setelah bayinya 

diberi   imunisasi hepatitis B. Memang, HbsAg+ ditemukan juga 

dalam ASI, tetapi belum ada laporan adanya penularan melalui 

ASI. Kolostrum ternyata juga tidak mengandung virus hepatitis. 

Pada penelitian terhadap pengidap hepatitis B, ternyata kadar 

HbsAg+ darah pada anak-anaknya tidak berbeda bermakna 

dibandingkan dengan anak dari ibu yang tidak mengidap virus 

hepatitis B. Selain itu, dalam ASI terdapat zat protatif, terutama 

limfosit yang menghasikan SigA dan interveron yang dapat 
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membunuh kuman hepatitis B. Program imunisasi global 

menganjurakn vaksinasi hepatitis diberikan segera setalah bayi 

lahir atau paling tidak dalam 24 jam setelah bayi lahir 

(Sulistyawati, 2009;48-49). 

d. Ibu menderita penyakit Diebetes 

Bayi pada ibu dengan diabetes sebaiknya diberikan 

ASI, namun perlu dimonitir kadar gula darahnya (Ambarwati, 

2009;54). 

e. Ibu menderita penyakit TBC paru 

Kuman TBC tidak melalui ASI sehingga bayi boleh 

menyusu. Ibu perlu diobati secara adekuat dan diajarkan 

pencegahan penularan pada bayi dengan menggunakan 

masker. Bayi tidak langsung diberi BCG oleh karena efek 

proteksinya tidak langsung terbentuk. Walaupun sebagian obat 

antituberkulosis melalui ASI, bayi tertap diberi INH dengan 

dosis penuh sebagai profilaksis. Setelah 3 bulan pengobatan 

secara adekuat biasannya ibu sudah tidak menularkan lagi dan 

setelah itu pada bayi dilakukan uji Mantoux. Bila hasilnya 

negatif terapi INH dihentikan dan bayi diberi vaksinasi BCG 

(Ambarwati, 2009;53-54). 

f. Ibu menderita kanker payudara 

Kanker payudara adalah jenis kanker yang bisa terjadi 

saat kehamilan tengah berlangsung. Tentunya, penyakit ini 

bisa membahayakan bagi kesehatan ibu dan janin, sehingga 

sangat penting untuk penderitanya menjalani pemeriksaan 
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rutin selama kehamilan, terutama jika ada benjolan yang 

mencurigakan. Disisi lain, terdapat beberapa perubahan yang 

memang wajar terjadi pada tubuh wanita semasa ia 

mengandung, misalnya payudara membesar, benjolan 

mungkin akan sulit untuk diidentifikasi. Penelitian 

menyimpulkan, tidak masalah jika ibu  menyusui, tetapi jika ibu 

melakukan kemoterapi, barulah kegiatan menyusui harus 

dihentikan, karena obat kemoterapi tersebut akan berpengaruh 

pada ASI dan bayi. 

4. Riwayat perkawinan 

 Yang perlu dikaji adalah berapa kali menikah, status 

menikah syah atau tidak, karena bila melahirkan tanpa status 

yang jelas akan berkaitan dengan psikologisnya sehingga akan 

mempengaruhi proses nifas/menyusui, yaitu ibu bisa saja tidak 

peduli dengan bayinya dan tidak mau menyusui baynya 

(Ambarwati, 2009;129). 

Riwayat Obstetrik 

a. Menstruasi 

Untuk mengetahui menarche, siklus haid, lama serta 

banyaknya haid, terjadi dismenorhea dan fluor albus, dan 

mengetahui hari pertama haid terakhir. Pola menstruasi yang 

lama dan banyak akan maka darah yang dikeluarkan banyak 

dan akan mengakibatkan terjadi anemia saat hamil,persalinan 

dan nifas (Varney, 2007;126) 
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b. Riwayat kehamilan sekarang 

Dikaji untuk mengetahui keadaan pasien saat masa 

kehamilan dan beberapa kali ANC penyuluhan dan informasi 

yang sudah didapat dari bidan tentang persiapan menyusui 

pada masa kehamilan. Keberhasilan menyusui didukung oleh 

persiapan psikologi dalam menghadapi persalinan agar ibu 

mempunyai kemampuan dalam keberhasilan menyusui. 

Dengan pemeriksaan ANC ibu mendapatkan informasi 

tentangpersiapan dan gangguan yang dapat dialami ibu masa 

nifas (Depkes, 2008;131) 

c. Riwayat persalinan sekarang 

Pada persalinan normal, jumlah hemoglobin, 

hematokrit, dan srytrosit akan sangat bervariasi pada masa 

awal-awal postpartum sebagai akibat dari volume darah, 

volume plasenta dan tingkat volume darah yang berubah-ubah. 

Semua tingkatan ini akan dipengaruhi oleh status gizi dan 

hidrasi. Kira-kira selama kelahiran dan masa postpartum terjadi 

kehilangan darah sekitar 200-500ml sehingga dapat 

menimbulkan anemia. (bobak IM,Lowdermik DL,Jensen 

MD,dkk.2005:h.492-502) 

5. Riwayat KB 

 Untuk mengetahui apakah pasien pernah ikut KB dengan 

kontrasepsi jenis apa, berapa lama, adakah keluhan selama 

menggunakan kontrasepsi serta rencana KB setelah masa nifas 

inidan beralih kekontrasepsi apa (Wulandari, 2009;26). 
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Metode hormonal, khususnya kombinasi oral (estrogen-

progesteron) bukanlah pilihan utama bagi ibu yang menyusui. 

Oleh karena itu janganlah menganjurkannya kurang dari 6 minggu 

pasca persalinan. Umumnya bagi ibu menyusui tidak perlu 

melakukan sampai saat itu, karena dapat mempersingkat 

lamanya pemberian ASI, akibatnya hormon steroid dalam jumlah 

kecil ditemukan dalam ASI (Saleha, 2010;115-116). 

6. Kehidupan sosial budaya 

 Untuk mendapatkan data ini, bidan sangat perlu untuk 

melakukan pendekatan terhadap keluarga pasien, terutama orang 

tua. Hal penting yang biasanya mereka anut kaitannya dengan 

masa nifas adalah menu makanan untuk ibu nifas, misalnya ibu 

nifas harus pantang makanan yang berasal dari daging, ikan, telur 

dan goreng-gorengan kerena dipercaya akan menghambat 

penyembuhan luka persalinan dan makanan ini akan membuat 

ASI menjadi lebih amis. 

Adat ini akan sangat merugikan pasien karena justru 

pemulihan kesehatannya akan terhambat. Dengan banyaknya 

jenis makanan yang harus dipantang maka akan mengurangi juga 

nafsu makananya sehingga asupan makanan yang seharusnya 

lebih banyak dari biasanya malah semakin berkurang. 

Produksi ASI juga akan berkurang kerena volume ASI 

sangat dipengaruhi oleh asupan nutrisi yang berkualitas dan 

kuantitasnya cukup (Sulistyawati, 2009;121). 
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7. Data psikologis 

Untuk mengetahui respon ibu dan keluarga terhadap 

bayinya. Wanita mengalami banyak perubahan psikologis selama 

masa nifas sementara ia menyesuaikan diri menjadi seorang ibu. 

Cukup sering ibu menunjukan depresi ringan beberapa hari 

setelah melahirkan. Depresi tersebut sering disebut sebagai 

postpartum blues. Postpartum blues sebagian besar merupakan 

perwujudan fenomena psikologis yang dialami wanita yang 

terpisah dengan keluarga dan bayinya. Hal ini sering terjadi 

diakibatkan oleh sejumlah faktor, yaitu:  

Adaptasi psikologi masa nifas : 

a. Taking in (1-2 hari post partum) 

Wanita menjadi pasif dan sangat tergantung serta 

berfokus pada dirinya, tubuhnya sendiri. Mengulang-ngulang 

menceritakan pengalaman proses bersalin yang dialami. 

b. Taking hold (2-4 hari post partum) 

Ibu khawatir akan kemampuannya untuk merawat 

bayinya dan khawatir tidak mampu bertanggung jawab untuk 

merawat bayinya. Wanita post partum ini berpusat pada 

kemampuannya dalam mengontrol diri, fungsi tubuh. 

Berusaha untuk menguasai kemampuan untuk merawat 

bayinya, cara menggendong dan menyusui, memberi minum, 

dan mengganti popok. 

c. Letting go 

Pada masa ini umunya ibu sudah pulang dari RS, ibu 

mengambil tanggung jawab untuk merawat bayinya, dia harus 
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menyesuaikan diri dengan ketergantungan bayi, begitu juga 

adanya grefing karena dirasakan  sebagai mengurangi 

interaksi sosial tertentu.(Anggraeni, 2010;79-81) 

8. Data pengetahuan 

Data ini dapat bidan peroleh dari beberapa pertannyaan 

yang bidan ajukan kepada pasien mengenai perawatan bayi. 

Pengalaman atau riwayat kehamilannya dapat pula bidan jadikan 

sabagai bahan pertimbangan dalam minyimpulkan sejauh mana 

pasien mengetahui tentang perawatan bayi. Biasannya, dalam 

pengkajian ini pasien akan langsung mengajukan pertanyaan. 

Pertanyaan yang diajukan oleh pasien akan bidan jadikan sebagai 

acuan dalam memberikan pendidikan kesehatan (Sulistyawati, 

2009;120). 

9. Pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari 

a. Nutrisi 

Menggambarkan tentang pola makan dan minum, frekuensi, 

banyaknya, jenis makanan, dan makanan pantangan, untuk 

mengetahui kebutuhan nutrisi ibu sudah tercukupi apa belum 

yang dapat menyebabkan terjadinya bendungan ASI 

(Manuaba, 2004;41). 

b. Personal hygiene 

Dikaji untuk mengetahui apakah ibu selalu menjaga kebersihan 

tubuh terutama pada daerah genetalia dan daerah payudara, 

karena pada masa nifas masih mengeluarkan lokhea sehingga 

ibu harus lebih memperhatikan hygine (Mufdilah, 2010; 96) 
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c. Aktivitas 

Menggambarkan pola aktivitas pasien sehari-hari. Pada pola 

ini perlu dikaji pengaruh aktivitas terhadap kesehatannya. 

Kurang istirahat ataupun ibu yang bekerja terlalu berat akan 

mempengaruhi jumlah ASI yang diproduksi. Dan jika ibu 

bekerja diluar rumah akan berpengaruh akan pemberian ASI 

yang jarang, hal tersebut akan menimbulkan terjadinya 

bendungan ASI (Saleha, 2008;74). 

B. Data Obyektif 

Dalam menghadapi masa nifas dari seorang klien, seorang 

bidan harus mengumpulkan data untuk memastikan bahwa keadaan 

klien dalam keadaan stabil. Yang termasuk dalam komponen-

komponen pengkajian data obyektif ini adalah : 

1. Vital sign 

a. Tekanan darah : Segera setelah melahirkan, banyak wanita 

yang mengalami peningkatan sementara tekanan darah 

sistolik dan diastolic, yang kembali secara sepontan 

ketekanan darah sebelum hamil selama beberapa hari. Untuk 

mengetahui pengaruh pada ibu saat menyusui (Varney, 

2007;961)  

b. Suhu : peningkatan suhu  badan mencapai 38 drajat pada 24 

jam pertama masa nifas umumnya disebabkan oleh dehidrasi, 

yang disebabkan oleh keluarnya cairan pada waktu 

melahirkan. Tetapi pada umumnya setelah 12 jam postpartum 

suhu tubuh kembali normal. Kenaikan suhu yang mencapai 
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lebih dari 38 drajat celcius adalah mengarah ketanda-tanda 

infeksi. Hal ini biasanya terjadi pada ibu yang mengalami 

bendungan ASI (Suherni, 2011;120) 

c. Nadi : Denyut nadi yang meningkat selama persalinan akhir, 

kembali  normal setelah beberapa jam pertama pascapartum. 

Hemoragi, demam selama persalinan dan nyeri akut dapat 

mempengaruhi proses ini. Apabila denyut nadi di atas 100 

selama puerperium, hal tersebut abnormal dan mungkin 

menunjukkan adannya infeksi (Varney, 2007; 961). 

d. Pernafasan : fungsi pernafasan kembali pada rentang normal 

wanita selama jam pertama pascapartum. Nafas pendek, 

cepat atau perubahan lain memerlukan evaluasi adanya 

kondisi-kondisi seperti kelebihan cairan, asma (Varney, 

2007;961) 

2. Pemeriksaan fisik 

Pemeriksaan fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki. 

Menjelaskan pemeriksaan fisik. 

a. Status present 

1. Muka  

Dilihat untuk melihat wajah ibu mengalami pucat dan lesu 

karena merasa tidak nyaman dengan keadaan ibu yang 

payudaranya bengkak, nyeri dan demam (Suherni, 2009; 

120) 
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2. Mata  

Untuk melihat adanya anemis karena berhubungan 

dengan pengenceran darah dalam tubuh (Mujiatini, 2010; 

121). 

3. Mulut 

Pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat dan menilai 

kebersihan mulut seperti kebersihan gigi, lidah dan gusi, 

apabila terlihat lidah kotor dan gusi terlihat epulsi, maka 

gangguan tersebut dapat terjadi akibat mual muntah atau 

hipersalivasi (Manuaba, 2007; 162). 

4. Leher  

Untuk mengkaji adanya infeksi, jika ada panas sebagai 

diagnosa banding dari suhu tubuh yang meningkat 

(Anggraeni, 2010;124). 

5. Dada :  

Mengetahui pada payudara terdapat payudara 

membesar, jika ditekan merasa nyeri, putting menonjol, 

pengeluaran ASI sedikit. 

b. Status obstetri 

1. Pemeriksaan payudara 

- Inspeksi  : Payudara bengkak, Puting susu kencang, 

tidak terdapat tanda kemerahan. 

- Palpasi  : ibu terasa nyeri ketika payudaranya 

ditekan, payudara keras. (Prawirohardjo, 

2007; 120-121). 

- Pengeluaran ASI : ASI tidak keluar. 
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2. Keadaan abdomen 

- Uterus :  

Normal : kokoh, berkontraksi baik, tidak berada 

diatas  ketinggian fundus saat nifas 

segera. 

Abnormal : lembek, diatas ketinggian fundus saat 

masa           postpartum segera. 

Tabel 2.2  Perubahan uterus masa nifas (Sulistyawati, 
2009; 74) 

Involusi uteri Tinggi Fundus Uteri 
Plasenta lahir Setinggi pusat 
7 hari (1 minggu) Pertengahan antara pusat dan 

shympisis  
14 hari (2 minggu) Tidak terbatas 
6 minggu Normal 

 
- Kandung kemih : bisa buang air/ tidak bisa buang air. 

3. Keadaan genetalia 

1) Lochea  

Normal : Merah hitam (lochea rubra), bau biasa, 

tidak ada bekuan darah atau butir-butir 

darah beku (ukuran jeruk kecil), jumlah 

perdarahan yang ringan atau sedikit 

(hanya perlu mengganti pembalut setiap 

3-5), perdarahan berat (memerlukan 

penggantian pembalut setiap 0-2 jam). 

Abnormal : Merah terang, bau busuk, mengeluarkan 

darah beku, perdarahan berat 

(memerlukan pergantian pembalut 0-2 

jam).    
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(a) Lokhea rubra  

 berwarna merah karena mengandung darah. Ini 

adalah lokhea pertama yang mulai keluar segera 

setelah kelahiran dan terus berlanjut selama dua 

atau tiga hari postpatrum. 

(b) Lokhea serosa 

 Lokhea serosa mulai terjadi sebagai bentuk lebih 

pucat dari lokhea rubra. Lokhea ini berhenti 

sekitar tujuh hingga delapan hari dengan warna 

merah muda, kuning, atau putih. 

(c) Lokhea alba 

 Lokhea alba mulai terjadi sekitar pada hari 

kesepuluh postpartum dan hilang sekitar periode 

dua hingga empat minggu (Varney, 2007; 960). 

2) Keadaan perineum :  

Pada perineum terdapat oedem, pada perineum 

terdapat luka jahitan, tidak ada laserasi pada jalan 

lahir, perineum tidak memar (Varney, 2010; 450). 

3) Keadaan anus :  

Normal : anus tidak hemoroid 

Abnormal  : hemoroid (Suherni, 2009; 120) 
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4. Keadaan ekstremitas : tidak ada edema, tidak ada varises, 

tidak ada nyeri pada betis (Varney, 2010;451). 

Thrombophlebitis femoralis terjadi oedem tungkai 

yg mulai pada jari kaki dan naik ke kaki, betis, dan paha. 

Biasanya hanya 1 kaki yg bengkak tapi kadang keduanya. 

3. Data penunjang 

Pemeriksaan klinis dari keluhan pasien dan keadaan 

pasien sehingga terlaksana akan kebutuhan pasien dengan 

kondisinya. 

Langkah 2 : Interpretasi data 

Mengidentifikasi diagnosa kebidanan dan masalah 

berdasarkan  interpretasi yang benar atas data-data yang telah 

dikumpulkan. Dalam langkah ini data yang telah dikumpulkan 

menjadi diagnosa kebidanan dan masalah. Keduanya digunakan 

karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan seperti 

diagnosa tetapi membutuhkan penanganan yang dituangkan 

dalam rencana asuhan terhadap pasien, masalah sering 

berkaitan dengan pengalaman wanita yang diidentifikasi oleh 

bidan. 

A. Diagnosa kebidanan : 

Diagnosa dapat ditegakkan yang berkaitan dengan 

Para, Abortus, Anak hidup,   umur ibu, dan keadaan nifas. 

“Ny…Umur…tahun P…A… nifas hari ke… dengan 

Bendungan ASI” 
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Data dasar meliputi : 

1. Data subjektif 

a. Pernyataan ibu tentang jumlah persalinan, apakah 

ibu pernah abortus atau tidak, keterangan ibu 

tentang umur, keterangan ibu tentang keluhannya 

(Ambarwati, 2009;124) 

b. Ibu mengeluh payudaranya bengkak, nyeri, dan ASI 

tidak keluar. 

c. Keluhan ibu dikaji seperti tidak dapat menyusui 

dengan benar, takut menyusui bayinnya, dan 

bingung karena ASInya tidak keluar (Maryunani, 

2009;93-94). 

d. Ibu mengatakan bayi tidak mau menyusui (Prihardjo, 

2007) 

2. Data objektif  

a. Palpasi tentang tinggi fundus uteri dan kontraksi, 

hasil pemeriksaan tentang pengeluaran 

pervaginam, hasil tentang pemeriksaan payudara, 

hasil pemeriksaan tanda-tanda vital (Anggraeini, 

2010;125). 

b. Hasil pemeriksaan menunjukkan suhu tubuh yang 

meningkat akibat adanya produksi ASI berlebihan 

atau pengeluaran ASI yang jarang sehingga 

menimbulkan bendungan ASI (Ambarwati, 

2009;48).   
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c. Payudara :  

- Inspeksi : Payudara bengkak, Puting susu 

kencang, tidak terdapat tanda 

kemerahan. 

- Palpasi : ibu terasa nyeri ketika 

payudaranya ditekan, payudara 

keras. (Prawirohardjo, 2007; 120-

121). 

- Pengeluaran ASI : ASI tidak keluar. 

d. Genetalia :  

- Pada perineum terdapat oedem, pada 

perineum terdapat luka jahitan, tidak ada 

laserasi pada jalan lahir, perineum tidak 

memar (Varney, 2010;450). 

- Lokhea rubra  

Berwarna merah karena mengandung darah. 

Ini adalah lokhea pertama yang mulai keluar 

segera setelah kelahiran dan terus berlanjut 

selama dua atau tiga hari postpatrum. 

- Lokhea serosa 

Lokhea serosa mulai terjadi sebagai bentuk 

lebih pucat dari lokhea rubra. Lokhea ini 

berhenti sekitar tujuh hingga delapan hari 

dengan warna merah muda, kuning, atau putih. 
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- Lokhea alba 

Lokhea alba mulai terjadi sekitar pada hari 

kesepuluh postpartum dan hilang sekitar 

periode dua hingga empat minggu (Varney, 

2007;960). 

B. Masalah 

Permasalahan yang muncul berdasarkan pernyataan 

pasien. 

Yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman 

klien yang ditemukan dari hasil pada pengkajian atau yang 

menyertai diagnosa Masalah pada kasus ini ibu nifas 

merasa cemas dan kurang nyaman sehubungan dengan 

keadaan payudaranya (Sumarah, 2009).   

Langkah 3 : Mengidentifikasi masalah atau diagnosa 

potensial 

a. Mastitis 

b. Abses payudara (Suherni, 2011;121) 

Langkah 4 : Identifikasi kebutuhan yang memerlukan 

tindakan segera dan kolaborasi. 

Langkah ini memerlukan kesinambungan 

manajemen kebidanan. Identifikasi dan menetapkan 

perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter dan atau 

untuk dikonsumsikan atau ditangani bersama dengan 

anggota tim kesehatan lain sesuai dengan kondisi pasien. 

Jika pasien mengalami mastitis atau abses payudara, perlu 
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tindakan kolaborasi dengan dokter dalam insisi pengeluaran 

nanah dan pemberian antibiotik bila abses bertambah 

(Saleha, 2009; 110). 

Langkah 5: Menyusun rencana asuhan kebidanan 

Langkah-langkah ini di tentukan oleh langkah-

langkah sebelumnya yang merupakan lanjutan dari masalah 

atau diagnosa yang telah diidentifikasikan atau diantisipasi. 

Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi apa 

yang sudah dilihat dari kondisi pasien atau dari setiap 

masalah yang berkaitan dengan kerangka pedoman 

antisipasi bagi wanita tersebut yaitu apa yang akan terjadi 

berikutnya. 

Penyuluhan, konseling dari rujukan untuk masalah-

masalah sosial, ekonomi atau masalah psikososial. 

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan pada kasus ini adalah : 

a. Kebersihan diri 

Jaga kebersihan seluruh tubuh terutama daerah 

payudara 

b. Perawatan payudara 

1. Menjaga kebersihan payudara / perawatan 

payudara. 

2. Cara menyusui yang benar. 

3. Memberikan ASI eksklusif sampai bayi umur 6 

bulan. 
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c. Konseling menyusui yang benar 

1) Mengatur posisi bayi terhadap payudara ibu 

a) Mengeluarkan sedikit ASI dari putting susu, 

kemudian dioleskan pada putting susu dan 

areola. 

b) Memposisikan ibu dalam posisi yang rileks dan 

nyaman. 

c) Menjelaskan pada ibu bagaimana tekhnik 

memegang bayi yang benar. 

Empat hal pokok yaitu : 

(1) Kepala dan badan bayi berada pada satu 

garis lurus 

(2) Muka bayi harus menghadap ke payudara, 

sedangkan hidungnya ke arah puting 

(3) Ibu harus memegang bayinya berdekatan 

pada ibu 

(4) Untuk BBL ibu harus menopang badan 

bayi bagian belakang, di samping kepala 

dan bahu. 

d) Memegang payudara dengan menggunakan 

ibu jari diatas, sedangkan jari yang lain 

menopang bagian bawah payudara,serta 

gunakan ibu jari untuk membentuk putting susu 

demikian rupa sehingga mudah memasukkan 

ke mulut bayi. 
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e) Memberikan rangsangan pada bayui agar 

membuka mulut dengan cara menyentuh bibir 

bayi ke putting susu atau dengan cara 

menyentuh sisi mulut bayi. 

f) Menunggu sampai bibir bayi terbuka lebar. 

g) Setelah mulut bayi terbuka cukup lebar, 

menggerakkan segera bayi kepayudara dan 

sebaliknya ibu atau payudara ibu yang di 

gerakkan ke mulut bayi. 

h) Mengarahkan bibir bawah bayi di bawah 

putting susu sehingga dagu bayi menyentuh 

payudara ibu. 

i) Memperhatikan bayi selama menyusui 

(Suherni, 2009;48) 

d. Konseling ASI Eksklusif 

ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan untuk 

bayi sejak baru lahir sampai 6 bulan tanpa makanan 

pendamping dan minuman pralakteal (air gula, aqua, 

dan lainnya). 

Tujuan pemberian asi ekslusif 

1.  Bagi bayi dapat membantu memulai kehidupannya 

dengan baik, mengandung antibody, ASI 

mengandung komposisi yang tepat, mengurangi 

kejadian karies dentis, member rasa aman dan 

nyaman pada bayi dan adanya ikatan antara ibu 
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dan bayi, terhindar dari alergi, asi meningkatkan 

kecerdasan bayi, membantu perkembangan rahang 

dan merangsang pertumbuhan gigi karena gerakan 

mengisap mulut bayi pada payudara . 

2.  Bagi ibu sebagai kontrasepsi, aspek kesehatan ibu, 

aspek penurunan berat badan, aspek psikologi, 

Manfaat pemberian ASI bagi bayi 

1.  Sebagai makanan tunggal untuk memenuhi semua 

kebutuhan pertumbuhan bayi sampai usia 6 bulan. 

2.  Meningkatkan daya tahan tubuh karena 

mengandung berbagai zat kekebalan sehingga 

akan lebih jarang sakit, mengurangi mencret, sakit 

telinga dan infeksi saluran pencernaan. 

3.  Melindungi anak dari serangan alergi. 

4. Mengandung asam lemak yang diperlukan untuk 

pertumbuhan otak sehingga bayi ASI eksklusif 

potensial lebih pandai. 

5. Meningkatkan daya penglihatan dan kepandaian 

bicara. 

6. Membantu pembentukan rahang yang bagus. 

7.  Mengurangi resiko terkena penyakit kencing manis, 

kanker pada anak, dan diduga mengurangi 

kemungkinan menderita penyakit jantung. 

8.  Menunjang perkembangan motorik sehingga bayi 

ASI eksklusif akan lebih cepat bisa jalan. 
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9.  Menunjang perkembangan kepribadian, 

kecerdasan emosional, kematangan spiritual dan 

hubungan sosial yang lebih baik. 

10. Meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan 

bayi. 

Langkah 6: Pelaksanaan 

Langkah ini merupakan pelaksanaan rencana 

asuhan penyuluhan pada klien dan keluarga. Mengarahkan 

atau melaksanakan rencana asuhan secara efisien dan 

aman. 

A. Observasi meliputi keadaan umum, kesadaran, tanda-

tanda vital, tinggi fundus uteri, kontraksi uterus, 

keadaan payudara ibu, pengeluaran ASI, anjurkan ibu 

untuk segera berkemih, observasi mobilisasi dini, 

jelaskan manfaatnya (Ambarwati, 2009;129). 

B. Kebersihan diri 

Ibu dianjurkan untuk : 

1) Menjaga agar tetap bersih, segar dan wangi 

dengan mandi sedikitnya 2 kali sehari, bila perlu 

menggunakan air hangat. 

2) Merawat payudara, prineum, vagina, wajah, dan 

bagian tubuh lainnya. 

3) Selama 2-3 minggu selalu memakai pembalut 

wanita. 
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4) Menjaga agar kain pakaian dan tempat tidur tetap 

bersih. 

5) Mencuci tangan sebelum menyusui dengan sabun 

dan air (Maryunani, 2009;135). 

C. Istirahat  

Anjurkan ibu untuk : 

1) Istirahat cukup untuk mengurangi kelelahan. 

2) Tidur siang atau istirahat selagi bayi tidur. 

3) Kembali ke kegiatan rumah tangga secara 

perlahan-lahan. 

4) Mengatur kegiatan rumahnya sehingga dapat 

menyedakan waktu istirahat pada siang hari kira-

kira 2 jam dam malam 7-8 jam. 

Kurang istirahat pada ibu nifas dapat berakibat : 

1) Mengurangi jumlah ASI. 

2) Memperlambat involusi, yang akhirnya bisa 

menyebabkan perdarahan. 

3) Depresi atau setres (Suherni, 2010;104-105). 

D. Perawatan payudara 

1) Menjaga kebersihan payudara / perawatan 

payudara. 

2) Cara menyusui yang benar. 

3) Memberikan ASI eksklusif sampai bayi umur 6 

bulan. 
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E. Konseling cara menyusui yang benar 

1) Mengatur posisi bayi terhadap payudara ibu 

1. Mengeluarkan sedikit ASI dari putting susu, 

kemudian dioleskan pada putting susu dan 

areola. 

2. Memposisikan ibu dalam posisi yang rileks dan 

nyaman. 

3. Menjelaskan pada ibu bagaimana tekhnik 

memegang bayi yang benar. 

Empat hal pokok yaitu : 

a. Kepala dan badan bayi berada pada satu 

garis lurus 

b. Muka bayi harus menghadap ke payudara, 

sedangkan hidungnya ke arah puting 

c. Ibu harus memegang bayinya berdekatan 

pada ibu 

d. Untuk BBL ibu harus menopang badan 

bayi bagian belakang, di samping kepala 

dan bahu. 

4. Memegang payudara dengan menggunakan 

ibu jari diatas, sedangkan jari yang lain 

menopang bagian bawah payudara,serta 

gunakan ibu jari untuk membentuk putting susu 

demikian rupa sehingga mudah memasukkan 

ke mulut bayi. 
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5. Memberikan rangsangan pada bayui agar 

membuka mulut dengan cara menyentuh bibir 

bayi ke putting susu atau dengan cara 

menyentuh sisi mulut bayi. 

6. Menunggu sampai bibir bayi terbuka lebar. 

7. Setelah mulut bayi terbuka cukup lebar, 

menggerakkan segera bayi kepayudara dan 

sebaliknya ibu atau payudara ibu yang di 

gerakkan ke mulut bayi. 

8. Mengarahkan bibir bawah bayi di bawah 

putting susu sehingga dagu bayi menyentuh 

payudara ibu. 

9. Memperhatikan bayi selama menyusui 

(Suherni, 2009;48). 

Langkah 7 : Evaluasi 

Langkah ini merupakan langkah terakhir guna 

mengetahui apa yang telah dilakuka bidan. Mengevaluasi 

keefektifan dari asuhan yang diberikan, ulangi kembali 

proses manajemen dengan benar terhadap setiap aspek 

asuhan yang sudah dilaksanakan tapi belum efektif atau 

merencanakan kembali yang belum terlaksana. Langkah ini 

untuk mengukur apakah ibu sudah mengerti tentang 

perawatan payudara dan cara menyusui yang benar agar 

tidak terjadi bendungan ASI (Varney, 2007; 197). 
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Catatan perkembangan : 

1. Subjektif  

Data ini diambil dari pada yang dikatakan ibu 

atau jawaban dari ibu dari hal-hal yang ditanyakan 

tentang perkembangan kesehatannya. 

2. Obyektif  

Data ini diambil dari hasil pemeriksaan yang 

dilakukan bidan mengenai perkembaangan ibu yang 

telah mendapat terapi. 

3. Assasment  

Diagnosa dapat ditegakkan yang berkaitan 

dengan para, Abortus, Anak hidup, Umur ibu dan 

keadaan nifas berdasarkan perkembangannya. 

4. Planning  

Langkah-langkah ini ditentukan oleh langkah-

langkah sebelumnya yang merupakan lanjutan dari 

masalah atau diagnosa yang telah diidentifikasi atau 

diantisipasi. Rencana asuhan yang menyeluruh tidak 

hanya meliputi apa yang sudah dilihat dari kondisi 

pasien atau dari setiap masalah yang berkaitan, tetapi 

juga berkaitan dengan kerangka pedoman antisipasi 

bagi wanita tersebut yaitu apa yang akan terjadi 

berikutnya. Penyuluhan, konseling dari rujukan untuk 

masalah-masalah sosial, ekonomi atau masalah 

psikososial. Serta dicantumkan langsung untuk 

hasilnya. 
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Langkah-langkah yang diperlukan dalam hal ini adalah : 

a. Jelaskan kondisi ibu sekarang. 

b. Anjurkan ibu tetap menyusui bayinya. 

c. Anjurkan ibu melakukan perawatn payudara post 

natal. 

d. Anjurkan ibu mengkonsumsi sayuran dan buah-

buahan seperti katu, bayam, pisang dan lainnya. 

e. Anjurakn ibu tetap melaksanakan terapi yang 

diajarkan (Ambarwati, 2009;140).    

  

C. ASPEK HUKUM 

1. Wewenang bidan yang diatu kepmenkes. 

Berdasarkan kepmenkes No. 1464/ MENKES/ PER/ X/ 2010 

tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. 

a. Pasal 9 

Bidan dalam menjalankan praktik, berwenang untuk 

memberikan pelayanan yang meliputi : 

1) Pelayanan kesehatan ibu; 

2) Pelayanan kesehatan anak; dan 

3) Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga 

berencana. 

b. Pasal 10 

1) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam pasal 

9 huruf a diberikan pada masa pra hamil, kehamilan, masa 

persalinan, masa nifas, masa menyusui dan masa antara dua 

kehamilan. 
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2) Pelayanan ibu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

meliputi : 

a. Pelayanan konseling pada masa pra hamil; 

b. Pelayanan antenatal pada kehamilan normal; 

c. Pelayanan persalinan normal; 

d. Pelayanan ibu nifas normal; 

e. Pelayanan ibu menyusui; dan  

f. Pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan. 

3) Bidan dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud 

ayat (2) berwenang untuk : 

a. Episiotomi; 

b. Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II; 

c. Penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan 

perujukan; 

d. Pemberian tablet Fe pada ibu hamil; 

e. Pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas; 

f. Fasilitas inisiasi menyusui dini dan promosi air susu ibu 

eksklusif; 

g. Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan 

postpartum; 

h. Penyuluhan dan konseling; 

i. Bimbingan pada kelompok ibu hamil; 

j. Pemberian surat keterangan kematian; dan 

k. Pemberian surat keterangan cuti bersalin. 
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c. Pasal 14 

1. Bagi bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak 

memiliki dokter, dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar 

kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9. 

2. Daerah yang tidak memiliki dokter sebagaimana dimaksud ayat 

(1) adalah kecamatan atau kelurahan/ desa yang ditetapkan 

oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/ kota. 

3. Dalam hal ini daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

telah terdapat dokter, kewenangan bidan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku. 

d. Pasal 18 

1. Dalam menjalankan praktik bidan berkewajiban untuk : 

a) Menghormati hak pasien; 

b) Memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien 

dan pelayanan yang dibutuhkan; 

c) Merujuk kasus yang bukan kewenangan atau tidak 

ditangani  dengan tepat waktu; 

d) Secra Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan; 

e) Menyimpan rahasia pasien sesuai dengan ketentuan 

peraturan  perundang-undangan 

f) Melakukan pencatatan asuhan kebidanan dan pelayanan 

lainnya; 

g) Mematuhi standar; dan 

h) Melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan 

praktik kebidanan termasuk pelaporan kalahiran dan 

kematian. 
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2. Bidan dalam menjalankan praktik senantiasa meningkatkan 

mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan 

ilmu dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

3. Bidan dalam menjalankan praktik kebidanan harus membantu 

program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat. 

2. Peran fungsi dan kompetensi bidan 

a. Peran sebagai pelaksana 

Sebagai pelaksana, bidan mempunyai tiga kategori tugas yaitu : 

1) Tugas mandiri 

Memberikan asuhan kebidanan pada kien dalam masa 

nifas dengan melibatkan klien/ keluarga: 

a) Mengkaji kebutuhan asuhan kebidanan pada ibu nifas. 

b) Menentukan diagnosa dan kebutuhan asuhan kebidanan 

pada masa nifas. 

c) Menyusun rencana asuhan kebidanan berdasarka prioritas 

masalah. 

d) Melaksanakan asuhan kebidanan sesuai rencana. 

e) Mengevaluasi bersama klien asuhan kebidanan yang telah 

diberikan. 

f) Membuat rencana tindak lanjut asuhan kebidanan 

bersama klien. (PP IBI, 2006; hal.116) 
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2) Tugas kolaborasi/ kerjasama 

Memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa 

nifas dengan resiko tinggi dan pertolongan pertama dalam 

keadaan kegawat daruratan yang memerlukan tindakan 

kolaborasi dengan klien dan keluarga. 

a) Mengkaji kebutuhan asuhan pada ibu dalam masa nifas 

dengan resiko tinggi dan keadaan kegawatan yang 

memerlukan pertolongan pertama dengan tindakan 

kolaborasi. 

b) Menentukan diagnosa, prognosa dan prioritas sesuai 

dengan faktor resiko dan keadaan kegawat daruratan. 

c) Menyusun rencana asuhan kebidanan pada ibu dalam 

masa nifas dengan resiko tinggi dan pertolongan pertama 

sesuai prioritas. 

d) Melaksanakan asuhan kebidanan dengan resiko tinggi dan 

memberikan pertolongan pertama sesuai prioritas. 

e) Mengevaluasi hasil asuhan kebidanan dan pertolongan 

pertama. 

f) Menyusun rencana tindak lanjut bersama klien/ keluarga. 

g) Membuat catata dan pelaporan. (PP IBI, 2006; hal.118). 

3) Tugas ketergantungan / merujuk 

Memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan 

rujukan paa ibu dalam masa nifas dengan penyulit tertentu 

dengan kegawat daruratan dengan melibatkan klien dan 

keluarga. 
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a) Mengkaji adanya penyulit dan keadaan kegawat daruratan 

pada ibu dalam masa nifas yang memerlukan konsultasi 

rujukan. 

b) Menentukan diagnosa, prognosa dan prioritas masalah. 

c) Memberikan pertolongan pertama pada kasus yang 

memerlukan rujukan. 

d) Mengirim klien untuk keperluan intervensi lebih lanjut pada 

petugas/ institusi pelayanan kesehatan yang berwenang. 

Pelaporan serta mendokumentasikan seluruh kejadian.  

e) Membuat catatan dan pelaporan serta 

mendokumentasikan seluruh kejadian. 
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