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  BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. TINJAUAN TEORI 

1. Kehamilan  

a. Definisi  

Menurut federasi kehamilan Obstetri Internasional, kehamilan 

didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan 

ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. (Prawirohardjo, 

2008:h.213) Dalam buku lain di jelaskan bahwa kehamilan merupakan 

mata rantai yang berkesinambungan dan terdiri dari: ovulasi, migrasi 

spermatozoa dan ovum, konsepsi dan pertumbuhan zigot, nidasi 

(implantasi) pada uterus, pembentukan plasenta dan tumbuh kembang 

hasil konsepsi sampai aterm. (Manuaba, 2010: h.75) 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kehamilan 

merupakan  suatu proses fisiologi yang dimulai dari fertilisasi atau 

penyatuan dari spermatozoa dan ovum  dilanjutkan dengan nidasai 

serta tumbuh kembang hasil konsepsi sampai aterm. 

b. Fisiologi kehamilan  

Ovulasi adalah proses pelepasan ovum yang mempengaruhi 

oleh sistem hormonal yang kompleks. Selama masa subur yang 

berlangsung 20 sampai 35 tahun, hanya 420 buah ovum yang dapat 
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mengikuti proses pematangan dan terjadi ovulasi (Manuaba,  2010 : h. 

75) 

Konsepsi merupakan pertemuan antara sperma dan sel telur 

yang menandai awal kehamilan. Peristiwa ini merupakan rangkaian 

kejadian yang meliputi pembentukan gamet (telur dan sperma), ovulasi 

(pelepasan telur), penggabungan gamet dan implantasi dan embrio di 

dalam uterus. Terjadinya pertemuan dan persenyawaan antara sel 

mani dan sel telur disebut penghamilan (fertilisasi). Fertilisasi terjadi di 

ampula tuba dan syarat dari setiap kehamilan adalah harus ada 

spermatozoa, ovum, pembuahan ovum (konsepsi) dan nidasi hasil 

konsepsi.   

Pada saat ovulasi, ovum dilkeluarkan dari folikel de graf dari 

ovarium, folikel yang ruptur akan mengalami perubahan sehingga 

terbentuk korpus luteum menstruasi, secara progresif akan mengalami 

degenerasi dan regresi menyeluruh pada menstruasi berikutnya. 

Apabila ovum dibuahi maka korpus luteum akan dipertahankan oleh 

produksi gonadotropin kronik (HCG) yang dihasilkan oleh sinsitofoblas 

disekeliling blatokis dan menjadi korpus luteum kehamilan. (Varney, 

2007 : h. 492) 

c. Perubahan fisiologi kehamilan  

1) Sistem reproduksi  

a. Uterus  

Selama kehamilan uterus akan beradaptasi untuk 

menerima dan melindungi hasil konsepsi (janin, plasenta, 
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amnion) sampai persalinan. Uterus mempunyai kemampuan 

yang luar biasa untuk bertambah besar dan cepat selama 

kehamilan dan pulih kembali seperti keadaan semula dalam 

beberapa minggu setelah persalinan. (Prawirohardjo, 2008. 

h.175) 

b. Serviks 

Satu bulan setelah konsepsi serviks akan menjadi lebih 

lunak dan kebiruan. Perubahan ini terjadi akibat penambahan 

vaskularisasi dan terjadinya edema pada seluruh serviks, 

berbeda kontras dengan korpus, seviks hanya memiliki 10 – 15% 

otot polos.  

Serviks manusia merupakan organ yang kompleks dan 

heterogen yang mengalami perubahan yang luar biasa selama 

kehamilan dan persalinan. Bersifat seperti katup yang 

bertanggung jawab menjaga janin didalam uterus sampai akhir 

kehamilan dan selama persalinan. (Prawirohardjo, 2008: h. 177) 

c. Ovarium  

Dengan terjadinya kehamilan, indung telur yang 

mendukung korpus luteum gravidarum akan meneruskan 

fungsinya sampai terbentuknya plasenta yang sempurna pada 

usia 16 minggu. Kejadian ini tidak dapat lepas dari kemampuan 

vili korealis yang mengeluarkan hormon korionik gonadotropin 

yang mirip dengan hormon lutiotropik hipofisis anterior. 

(Manuaba, 2010 : h. 92) 
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d. Vagina dan perineum  

Selama hamil peningkatan vaskularisasi dan hiperemi 

terlihat jelas pada kulit dan otot–otot diperineum dan vulva, 

sehingga pada vagina akan terlihat berwarna keunguan yang 

dikenal dengan tanda chadwick. Perubahan ini meliputi penipisan 

mukosa dan hilangnya sejumlah jaringan ikat dan hipertrofi dari 

sel–sel otot polos.  

Dinding vagina mengalami banyak perubahan yang 

merupakan persiapan untuk mengalami peregangan pada waktu 

persalinan dengan meningkatkan ketebalan mikosa, 

mengendornya jaringan ikat dan hipertrofi otot polos. 

(Prawirohardjo, 2008 : h. 178) 

e. Kulit 

Pada kulit dinding perut akan terjadi perubahan warna 

menjadi kemerahan, kusam dan kadang – kadang juga akan 

mengenai daerah payudara dan paha. Perubahan ini dikenal 

dengan nama strie gravidarum. Pada multipara selain strie 

kemerahan ini sering kali ditemukan garis berwarna perak 

berkilau yang merupakan sikatrik dan strie sebelumnya. 

(Prawirohardjo, 2008 : h. 179) 

f. Payudara  

Payudara mengalami pertumbuhan dan perkembangan 

sebagai persiapan memberikan ASI pada saat laktasi. 

Perkembangan payudara tidak dapat dilepaskan dari pengaruh 
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hormon saat kehamilan yaitu ekstrogen, progesteron, dan 

somatomamotrofin. (Manuaba, 2010: h. 92) 

2) Perubahan metabolik 

Sebagian besar penambahan berat badan selama kehamilan 

berasal dari  ekstraseluler. Diperkirakan selama kehamilan berat 

badan akan bertambah 12,5 kg. Pada trimester ke-2 dan ke-3 pada 

perempuan dengan gizi baik dianjurkan menambah berat badan 

perminggu sebesar 0,4 kg, sementara pada perempuan dengan gizi 

kurang atau berlebih dianjurkan menambah berat badan perminggu 

masing–masing sebesar 0,5 kg dan 0,3 kg. (Prawirohardjo, 2008: 

h.180) 

3) Sistem kardiovaskuler/ Sirkulasi darah 

Sirkulasi darah ibu dalm kehamilan dipengaruhi oleh adanya 

sirkulasi ke plasenta, uterus yang membesar dengan pembuluh-

pembuluh darah yang membesar pula, mamae dan alat lain yang  

yang berfungsi berlebihan dalam kehamilan. Volume maternal mulai 

meningkat pada saat 10 minggu usia kehamilan dan terus-menerus 

meningkat sampai 30-34 minggu, sampai ia mencapai titik 

maksimum. (Sujiyatini, 2008 : h. 58) 

4) Traktus Digestivus/ Pencernaan 

Perubahan rasa tidak enak di ulu hati disebabkan karena 

perubahan posisi lambung dan aliran baik dari lambung ke esofagus 

bagian bawah. Sering terjadi neusea dan muntah karena pengaruh 
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HCG, tonus otot-otot traktus digestivus menurun sehingga motilitas 

seluruh traktus digestivus juga berkurang. (Kusmiyati, 2008: h. 58) 

5) Traktus urinarius  

Pada bulan – bulan pertama kehamilan kandung kemih akan 

tertekan oleh uterus yang mulai membesar sehingga menimbulkan 

sering berkemih. Keadaan ini akan hilang dengan makin tuanya 

kehamilan bila uterus dengan rongga panggul. Pada akhir 

kehamilan jika kepala janin sudah mulai turun ke pintu atas panggul, 

keluhan itu akan timbul kembali. (Prawirohardjo, 2008: h. 185) 

6) Sistem endokrin  

Selama kehamilan normal kelenjar hipofisis akan membesar ± 

135%. Akan tetapi, kelenjar ini tidak begitu mempunyai arti penting 

dalam kehamilan. Pada perubahan yang mengalami hipofisektomi 

persalinan dapat berjalan dengan lancar. Hormon prolaktin akan 

meningkat 10x lipat pada saat kehamilan aterm. Sebaliknya, setelah 

persalinan konsentrasinya pada plasma akan menurun. Hal ini juga 

ditemukan pada ibu–ibu yang menyusui. (Prawirohardjo, 2008: 

h.186) 

7) Sistem Muskuluskeletal 

Pada trimester pertama tidak banyak perubahan pada 

muskuluskeletal. Akibat peningkatan kadar hormon ekstrogen dan 

progesteron, terjadi relaksasi dan jaringan ikat, kartilago, dan 

ligament juga meningkatkan jumlah cairan synovial. Bersamaan dua 

keadaan tersebut meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas 
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persendian. Keseimbangan kadar kalsium selama hamil biasanya 

normal apabila asupan nutrisinya khususnya produk susu terpenuhi. 

Tulang dan gigi biasanya tidak berubah pada kehamilan yang 

normal. (Prawirohardjo, 2008: h. 175 – 186) 

d. Diagnosa kehamilan 

Kehamilan adalah suatu keadaan fisiologis, akan tetapi 

pentingnya dioagnosa kehamilan tidak dapat diabaikan. Dalam 

kehidupan wanita, hanya sedikit diagnosis yang lebih penting dari pada 

diagnosis kehamilan.  

Diagnosis kehamilan biasanya sangat mudah ditegakkan tapi 

sayangnya, hal ini  tidak selalu terjadi. Proses farmakologis atau 

patofisiologis kadang–kadang memicu perubahan endokrin atau 

anatomis yang menyerupai kehamilan. Dengan demikian kadang-

kadang diagnosis kehamilan tidak mudah ditegagkan tetapi kehamilan 

jarang tidak terdiagnosis apabila telah dilakukan pemeriksaan klinis 

dan laboratorium dengan benar. (Cunningham, 2005 : h. 22) 

Kehamilan dibagi menjadi tiga triwulan, yaitu triwulan pertama (0 

sampai 12 minggu), triwulan kedua (13 sampai 28 minggu), triwulan 

ketiga (29 sampai 42 minggu). Untuk dapat menegakkan kehamilan 

ditetapkan dengan melakukan penilaian terhadap tanda dan gejala 

kehamilan. (Manuaba, 2010: h. 106) 

e. Penatalaksanaan  
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Penatalaksanaan ibu hamil secara keseluruhan meliputi 

komponen-komponen sebagai berikut : 

1. Melakukan pemeriksaan antenatal yang lengkap adalah K1, K2, K3 

dan K4. Hal ini berarti, minimal dilakukan sekali kunjungan 

antenatal hingga usia kehamilan 28 minggu, sekali kunjungan 

antenatal selama kehamilan 28-36 minggu dan sebanyak dua kali 

kunjungan antenatal pada usia kehamilan diatas 36 minggu. 

a. K1 ini mempunyai peranan penting dalam program kesehatan 

ibu dan anak yaitu sebagai indikator pemantauan yang 

dipergunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan 

antenatal serta kemampuan program dalam menggerakkan 

masyarakat 

b. Tujuan dari K2 adalah kunjungan ibu hamil yang memeriksakan 

kehamilannya pada trimester II (usia kehamilan 12 – 28 

minggu) dan mendapatkan pelayanan 7T atau 10T setelah 

melewati K1. 

c. K3 dan K4 adalah kunjungan ibu hamil yang memeriksakan 

kehamilannya pada trimester III (28-36 minggu dan sesudah 

minggu ke-36) dua kali kunjungan, dan mendapatkan 

pelayanan 7T setelah melewati K1 dan K2. 

2. Mengupayakan kehamilan yang sehat. 

3. Melakukan deteksi dini komplikasi,melakukan penatalaksanaan 

awal serta rujukan bila diperlukan. 

4. Persiapan persalinan yang bersih dan aman. 

5. Mempersiapkan pemberian ASI 
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6. Menggolongkan kehamilan resiko rendah, menengah dan tinggi 

a. Resiko rendah: primi tanpa komplikasi kepala masuk PAP 

minggu ke-36  

b. Resiko menengah: primi dengan kepala tinggi anak besar, 

serotinus, infertilitas, primipara tinggi badan <150 cm 

c. Resiko tinggi: riwayat obstetrik buruk, preeklamsi/ eklamsi, 

perdarahan antepartum. 

7.  Perencanaan antisipasi dan persiapan dini melakukan rujukan, jika 

terjadi komplikasi. (Manuaba, 2008: h. 115) 

 

2. Anemia 

a Definisi anemia  

a. Anemia adalah gejala kekurangan (defisiensi) sel darah merah 

karena kadar hemoglobin yang rendah. (Ratna DP, 2011: h. 102) 

b. Anemia adalah penurunan kapasitas darah dalam membawa 

oksigen, hal tersebut terjadi akibat penurunan sel produksi sel darah 

merah (SDMA) dan penurunan hemoglobin (Hb) dalam darah. 

(Diane Fraser, 2009 : h. 328) 

c. Anemia merupakan salah satu kelainan darah yang umum terjadi 

ketika kadar sel darah merah (eritrosit) dalam tubuh terjadi terlalu 

rendah. (Proverawati, 2011 : h. 1) 

d. Anemia merupakan suatu keadaan adanya penurunan kadar 

hemoglobin, hematokrit dan jumlah eritrosit dibawah nilai normal. 

(Rukiyah Y.A, 2010 : h. 114) 
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e. Anemia merupakan defisiensi sel darah merah dapat diakibatkan 

oleh hemodialisa atau produksi yang lambat atau tidak sempurna. 

(Wahyuningsih E. 2010 : h. 460) 

f. Anemia adalah suatu kondisi medis dimana jumlah sel darah merah 

atau hemoglobin kurang kurang dari normal. Kadar hemoglobin 

normal umumnya beda pada laki-laki dan perempuan. (Proverawati, 

2011: h. 1) 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

anemia merupakan penurunan kadar hemoglobin dalam darah 

yang diakibatkan oleh hemodialisa atau produksi yang lambat atau 

tidak sempurna.  

b Jenis – Jenis Anemia 

Secara umum, ada tiga jenis utama anemia, diklasifikasikan menurut 

sel ukuran darah merah:  

1. Jika sel darah merah lebih kecil dari biasanya ini disebut mikrositik, 

penyebab utama dari jenis ini defisiensi besi (anemia) dan thalasemia 

(kelainan bawaan hemoglobin). 

2. Jika ukuran sel darah merah normal dalam ukuran (tetapi rendah 

dalam jumlah)ini disebut anemia normositik, seperti anemia yang 

berhubungan dengan penyakit ginjal. 

3. Jika sel darah merah lebih besar dari normal, maka disebut anemia 

makrositik, seperti anemia yang berhubungan dengan alkoholisme.  

(Atikah, 2011: h. 6) 

c Penyebab umum anemia  
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a. Anemia dari perdarahan aktif 

Kehilangan darah bisa terjadi karena perdarahan, menstruasi berat, 

atau luka sehingga dapat menyebabkan anemia (Proverawati, 2011, 

h. 14). 

b. Anemia penyakit kronis 

Setiap kondisi medis jangka panjang dapat menyebabkan anemia. 

Mekanisme yang tepat dalam proses ini tidak diketahui tetapi setiap 

berlangsung lama dan  kondisi medis yang berkelanjutan seperti 

infeksi kronis atau kanker dapat menyebabkan anemia.(Atikah, 

2011: h. 16). 

c. Anemia yang berhubungan dengan penyakit ginjal 

Ginjal mengeluarkan hormon yang disebut eritropoietin yang 

membantu sum-sum tulang untuk membuat sel darah merah. 

(Proverawati, 2011: h. 16). 

d. Anemia yang berkaitan dengan gizi buruk 

Kekurangan dalam gizi buruk dapat menyebabkan anemia karena 

kekurangan produksi sel darah merah. Asupan makanan yang buruk 

merupakan penyebab penting rendahnya kadar asam folat dan 

vitamin B12. (Proverawati, 2011: h.16) 

d Tanda Dan Gejala Anemia 

a. Anemia Ringan  

Biasanya anemia ringan tidak menimbulkan tanda dan gejala 

apapun, jika anemia secara perlahan terus menerus (kronis), tubuh 
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dapat beradaptasi dan mengimbangi perubahan, dalam hal ini 

mungkin tidak ada gejala apapun sampai anemia menjadi berat. 

(proverawati,2011:h.21) 

b. Anemia Sedang 

Karena jumlah sel darah merah yang rendah menyebabkan 

berkurangnya pengiriman oksigen kesetiap jaringan dalam tubuh, 

anemia dapat menyebabkan berbagai tanda dan gejala.  

Gejala anemia mungkin termasuk : kelelahan, penurunan energi, 

kelemahan, sesak nafas, ringan, tampak pucat. (Atikah, 2011: 21) 

c. Anemia Berat  

Beberapa tanda yang yang mungkin menujukan anemia berat pada 

seseorang, seperti: perubahan warna tinja, denyut jantung cepat, 

tekanan darah rendah, frekuensi nafas cepat, pucat atau kulit dingin, 

pusing, sakit kepala, dan nyeri dada. (Proverawati, 2011: 22) 

e Pengobatan  

Pengobatan harus ditunjukan pada penyebab anemia dan mungkin 

termasuk:  

a. Tranfusi darah 

b. Kartikosteroid atau obat-obatan lainnya yang menekan sistem 

kekebalan tubuh. 

c. Suplemen zat besi, vitamin B12, asam folat, atau vitamin dan 

mineral lainnya. (Atikah, 2011 : h. 34) 

f Pencegahan  
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Beberapa bentuk umum dari anemia yang paling mudah dicegah 

dengan makan-makanan yang sehat dan membatasi penggunaan 

alkohol. Semua jenis anemia sebaiknya dihindari dengan memeriksakan 

diri ke dokter secara teratur. (Proverawati, 2011 : h. 37) 

3. Anemia pada kehamilan 

1) Definisi 

a. Wanita hamil dikatakan mengindap anemia jika kadar hemoglobin 

(Hb) atau darah merahnya kurang dari 10 gr%. (Khumaira M, 2012 : 

h. 92) 

b. Anemia, gangguan medis yang paling umum ditemui pada masa 

hamil, mempengaruhi sekurang-kurangnya 20% wanita hamil.  

Wanita ini memiliki insiden komplikasi puerpural yang lebih tinggi 

seperti infeksi,dari pada wanita hamil dengan nilai hematologi kurang. 

(Bobak M.I, 2005 : h.737) 

c. Disebut anemia bila kadar Hb kurang dari 7-8 gr/dl, disebut anemia 

berat, atau bila kurang dari 6 gr/dl disebut anemia gravis. (Nugraheny 

Esti : 2010. h 29) 

d. Anemia pada ibu hamil didefinisikan bila kadar Hb dibawah 11 gr/dl. 

(Manuaba, 2011 : h. 238) 

e. Definisi pasti anemia pada wanita meliputi dipersulit adanya keadaan 

normal konsentrasi hemoglobin antara wanita dan pria, antara wanita 

berkulit putih dan hitam, antara wanita yang hamil dan yang tidak 

hamil yang mendapat suplemen besi dan mereka yang tidak. 

(Cunningham F.G, 2006 : h. 1463) 
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Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa anemia 

adalah penurunan jumlah kadar hemoglobin didalam darah  kurang 

dari 10 gr% dan penurunan kapasitas darah dalam membawa 

oksigen. 

2) Pembagian anemia 

Pembagian anemia adalah sebagai berikut : (Marmi A Retno Muri 

Suryaningsih, 2011: h. 53) 

a. Hb 11 gr/dl : Normal 

b. Hb 9 – 10 gr/dl : Anemia ringan  

c. Hb 7 – 8 gr/dl : Anemia sedang 

d. Hb < 7 gr/dl : Anemia berat 

3) Klasifikasi anemia dalam kehamilan 

a Anemia defisiensi besi  

Adalah anemia akibat kurangnya mengkonsumsi makanan yang 

mengandung zat besi. (Khumaira M, 2012 : h. 93) 

b Anemia megaloblastik  

Adalah anemia yang disebabkan oleh kurangnya asam folik. Anemia 

ini muncul akibat kurangnya malnutrisi  dan infeksi kronik. (Esti 

Nugraheny, 2010 : h. 31) 

c Anemia hipoplastik   

Adalah anemia yang disebabkan oleh hipofungsi fungsi sum-sum 

tulang dalam membentuk sel-sel darah merah baru. (Marmi, 2011 : h. 

54). 
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d Anemia hemolitik  

Adalah anemia yang disebabkan oleh pemecahan sel darah merah 

yang lebih cepat dari pembentukannya. (Khumaira M, 2012 : h. 93) 

4) Etiologi  

a. Perdarahan aktif 

Kehilangan darah bisa terjadi karena perdarahan, menstruasi 

berat, atau luka sehingga dapat menyebabkan anemia (Proverawati, 

2011 : h. 14). Jika perdarahan berlebihan atau terjadi selama periode 

waktu tertentu (kronis ), tubuh tidak akan mencukupi kebutuhan zat 

besi atau cukup disimpan untuk menghasilkan hemoglobin yang 

cukup atau sel darah merah untuk menggantikan apa yang hilang 

(Proverawati, 2011 : h. 54). 

b. Kurangnya asupan makanan 

Kurangnya zat besi mungkin terjadi karena tidak atau kurang 

mengkonsumsi zat besi. wanita hamil tubuh membutuhkan lebih 

banyak zat besi. Perempuan hamil dan menyusui sering terjadi 

kekurangan ini karena bayi memerlukan sejumlah besar besi untuk 

pertumbuhan. (Atikah, 2011 : h. 54). 

c. Gangguan penyerapan  

Kondisi tertentu mempengaruhi penyerapan zat besi dari 

makanan pada saluran gastrointestinal (GI) dan dari waktu kewaktu 

dapat mengakibatkan anemia. (Proverawati, 2011 : h. 55). 

d. Penyakit kronis 
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Setiap kondisi medis jangka panjang dapat menyebabkan 

anemia. Mekanisme yang tepat dalam proses ini tidak diketahui tetapi 

setiap berlangsung lama dan  kondisi medis yang berkelanjutan 

seperti infeksi kronis atau kanker dapat menyebabkan anemia. 

(Proverawati, 2011 : h. 16). 

e. Penyakit ginjal kronis 

pada orang dengan penyakit ginjal kronis (jangka panjang) 

produksi hormon ini berkurang dan ini pada gilirannya mengurangi 

produksi sel darah merah yang menyebabkan anemia. (Atikah, 2011: 

h.16 ) 

f. Gizi buruk 

Kekurangan dalam gizi buruk dapat menyebabkan anemia 

karena kekurangan produksi sel darah merah. Asupan makanan yang 

buruk merupakan penyebab penting rendahnya kadar asam folat dan 

vitamin B12. (Proverawati, 2011 : h. 16) 

 

 

 

5) Faktor predisposisi 

a. Lingkungan  

Didaerah pedesaan banyak dijumpai ibu hamil dengan 

malnutrisi atau kekurangan gizi, hal ini merupakan penyebab dari 

anemia pada ibu hamil (Manuaba, 2010; h. 238). Lingkungan yang 

Asuhan Kebidanan pada..., Mucholifah, Kebidanan DIII UMP, 2013



24 
 

terbaik yang memungkinkan untuk kehamilan adalah lingkungan 

tempat ibu menjalankan beragam diet yang sehat memiliki 

simpanan nutrisi yang adekuat, yang akan mengoptimalkan 

kesehatan maternal dan janin. (Wylie Linda, 2010 : h. 85) 

b. Sosial ekonomi  

Ibu yang memiliki pendapatan rendah mungkin tidak 

mendapatkan kalori yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi 

saat hamil dan akibatnya asupan micronutrien juga tidak cukup. 

(Bryce Helen, 2010 : h. 88) 

c. Umur  

umur merupakan faktor resiko terjadinya pada ibu hamil, 

umur seorang ibu berkaitan dengan alat-alat reproduksi wanita. 

Umur reproduksi yang sehat dan aman adalah umur 25-30 tahun. 

Kehamilan diusia <20 tahun dan > 35 tahun dapat menyebabkan 

anemia karena pada kehamilan usia kurang dari 20 tahun secara 

biologis belum optimal emosinya cenderung labil, mentalnya belum 

matang sehingga mudah mengalami keguncangan yang 

mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap pemenuhan 

kebutuhan zat-zat gizi selama kehamilannya, sedangkan pada usia 

> 35 tahun terkait dengan kemunduran dan penurunan daya tahan 

tubuh serta berbagai penyakit yang sering menimpa diusia ini. 

(Jurnal Medikal UNHS, 2007 : h. 9) 

d. Pendidikan  
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Selain sebagai tambahan identitas, informasi tentang 

pendidikan. Tingkat pendidikan orang tua juga dapat berpengaruh 

dalam tindakan kebidanan, misalnya: pemberian pendidikan 

kesehatan atau konseling yang berdasarkan tingkat pendidikan 

pasien. (Manuaba, 2010 : h. 120) 

e. Alamat  

Alamat diperlukan karena untuk mempermudah saat 

dilakukan kunjungan rumah. Selain itu wanita yang tinggal di daerah 

pertambangan atau beriklim hangat banyak terdapat cacing 

tambang yang dapat merusak vili yang menyebabkan kehilangan 

darah. (Wylie Linda, 2010 : h. 90) 

f. Paritas 

jumlah anak yang telah dilahirkan oleh seorang ibu baik baik 

lahir hidup maupun mati. Seorang ibu yang sering melahirkan 

mempunyai resiko mengalami anemia kehamilan berikutnya apabila 

tidak memperhatikan kebutuhan nutrisi. Karena selama hamil zat-

zat besiakan terbagi untuk ibu dan janin yang dikandungnya. (Jurnal 

Medical UNHS, 2007 : h. 10) 

g. Penyakit jantung 

Kehamilan yang disertai penyakit jantung selalu 

mempengaruhi kehamilannya yang memberatkan penyakit jantung. 

Penyakit jantung pada kehamilan dapat menyebabkan terjadinya 

anemia karena dengan peningkatan volume sel darah merah 
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sehingga mengakibatkan terjadinya anemia (Wiknjosastro H, 2007 : 

h. 430).  

h. Terlalu sering melahirkan  

Semakin sering seorang wanita mengalami kehamilan dan 

melahirkan akan semakin banyak kehilangan zat besi dan menjadi 

anemis. Jika cadangan Fe minimal, maka setiap kehamilan akan 

menguras persediaan Fe tubuh dan akhirnya menimbulkan anemia 

pada kehamilan berikutnya (Manuaba, 2010 : h. 238) 

i. Infeksi Kolera pada kehamilan 

Muntah dan diare yang berlebihan apalagi tidak terkendali 

dapat membahayakan hidup ibu dan janin karena kekurangan 

cairan tubuh yang fungsional. Dengan demikian muntah dan 

diareyang terjadi pada kehamilan memerlukan perawatan dan 

pengobatan yang intensif melalui pemberian cairan pengganti, 

selain itu muntah dan diare dapat menghambat asupan zat besi 

bagi ibu hamil sehingga dapat mengakibatkan anemia (Manuaba, 

2010 : h. 339).  

 

j. Penyakit ginjal  

pada orang dengan penyakit ginjal kronis (jangka panjang) 

produksi hormon ini berkurang dan ini pada gilirannya mengurangi 

produksi sel darah merah yang menyebabkan anemia. Hal ini 
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disebut anemia berkaitan dengan penyakit ginjal kronis. 

(Proverawati, 2011 : h. 16 ) 

k. Infeksi Malaria pada kehamilan 

Malaria merupakan infeksi yang masih terdapat di daerah 

pedesaan dan merupakan penyakit rakyat. Seperti diketahui 

serangan malaria terjadi secara teratur dengan jadwal waktu 

tertentu. Bentuk serangannya berupa demam tinggi yang dapat 

disertai menggigil. Disamping itu penghancuran sel darah merah 

menyebabkan anemia sehingga menggangu pertumbuhan dan 

perkembangan janin dalam rahim. (Manuaba, 2010 : h. 339) 

l. Hiperemesis gravidarum 

Ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum mengalami mual, 

muntah yang berlebihan, nafsu makan buruk dan asupan nutrisi 

berkurang dan dehidrasi, selain itu menyebabkan karbohidrat habis 

dipakai untuk keperluan energi, sehingga hal itu dapat 

menyebabkan terjadinya anemia. (Varney, 2007 : h. 608). 

m. Perdarahan aktif  

Kehilangan darah bisa terjadi karena perdarahan, 

menstruasi berat, atau luka sehingga dapat menyebabkan anemia 

(Proverawati, 2011 : h. 14). Jika perdarahan berlebihan atau terjadi 

selama periode waktu tertentu (kronis), tubuh tidak akan mencukupi 

kebutuhan zat besi atau cukup disimpan untuk menghasilkan 
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hemoglobin yang cukup atau sel darah merah untuk menggantikan 

apa yang hilang (Proverawati, 2011 : h. 54) 

n. Kurang gizi 

Kebanyakan dari anemia yang diderita masyarakat adalah 

karena kekurangan zat besi yang dapat diatasi melalui pemberian 

zat besi secara teratur dan peningkatan gizi. Selain itu didaerah 

pedesaan banyak dijumpai ibu hamil dengan malnutrisi atau 

kekurangan gizi yang dapat menimbulkan terjadinya anemia.  

(Manuaba, 2010 : h. 238). 

o. Infeksi penyakit malaria pada kehamilan 

Malaria merupakan infeksi yang masih terdapat di daerah 

pedesaan dan merupakan penyakit rakyat. Seperti diketahui 

serangan malaria terjadi secara teratur dengan jadwal waktu 

tertentu. Bentuk serangannya berupa demam tinggi yang dapat 

disertai menggigil. Disamping itu penghancuran sel darah merah 

menyebabkan anemia sehingga menggangu pertumbuhan dan 

perkembangan janin dalam rahim. (Manuaba, 2010 : h. 339). 

p. Penyakit ginjal kronis 

pada orang dengan penyakit ginjal kronis (jangka panjang) 

produksi hormon ini berkurang dan ini pada gilirannya mengurangi 

produksi sel darah merah yang menyebabkan anemia. Hal ini 

disebut anemia berkaitan dengan penyakit ginjal kronis. 

(Proverawati, 2011 : h.16 ) 
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q. Infeksi cacing tambang 

Infeksi cacing tambang dapat menyebabkan defisiensi besi 

atau anemia defisiensi besi. Cacing tambang merusak vili, 

menyebabkan kehilangan darah, dan menghasilkan koagulen yang 

dapat meningkatkan perdarahan berkelanjutan. (Wylie Linda, 2010 : 

h. 90) 

r. Kehilangan darah yang berlebihan atau berkepanjangan.  

Malnutrisi yang sering dan berkepanjangan atau perdarahan 

akibat hemoroid dapat menyebabkan ibu memiliki kadar hemoglobin 

yang kurang dari normal dan ketidakadekuatan simpan nutrisi 

sebelum kehamilan. (Bryce Helen, 2010 : h. 89) 

s. Malabsorpsi  

Malabsorpsi zat besi dapat terjadi karena penggunaan 

alkalis untuk mengatasi nyeri ulu hati kurangnya asupan vitamin C 

dalam jangka waktu lama akan mencegah absorpsi diet zat besi 

secara efisien, atau muntah yang parah dan diare dapat mencegah 

absorpsi yang adekuat. (Wylie Linda, 2010 : h. 88-89) 

6) Patofisiologi  

Perubahan hematologi sehubungan dengan kehamilan adalah 

oleh karena perubahan sirkulasi yang semakin meningkat terhadap 

plasenta dan pertumbuhan payudara. Volume plasma meningkat 45% -

65% dimulai pada trimester II kehamilan dan maksimum terjadi pada 

bulan ke 9 dan meningkatkan sekitar 1000 ml, menurut sedikit 
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manajemen aterm serta kembali normal 3 bulan setelah partus. 

(Rukiyah A. Y. 2010 : h. 115)  

Pada kehamilan kebutuhan oksigen lebih tinggi sehingga memicu 

peningkatan produksi eritropoiein. Akibatnya, volume plasma bertambah 

dan sel darah darah merah (eritrosit) meningkat. Namun, peningkatan 

volume plasma terjadi dalam proporsi yang lebih besar jika 

dibandingkan dengan peningkatan eritrosit sehinga terjadi penurunan 

konsentrasi hemoglobin akibat hemodilusi. (Sarwono, 2008 : h. 775). 

7) Tanda dan gejala  

a) Anemia ringan  

Biasanya anemia ringan tidak menimbulkan tanda dan gejala 

apapun, jika anemia secara perlahan terus menerus (kronis), 

tubuh dapat beradaptasi dan mengimbangi perubahan, dalam hal 

ini mungkin tidak ada gejala apapun sampai anemia menjadi 

berat. (Proverawati, 2011 : h.21) 

b) Anemia sedang 

Karena jumlah sel darah merah yang rendah menyebabkan 

berkurangnya pengiriman oksigen kesetiap jaringan dalam tubuh, 

anemia dapat menyebabkan berbagai tanda dan gejala.  

Gejala anemia mungkin termasuk : kelelahan, penurunan energi, 

kelemahan, sesak nafas, ringan, tampak pucat. (Atikah, 2011 : 21) 

 

c) Anemia Berat 
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Beberapa tanda dan gejala yang mungkin menujukan anemia 

berat pada seseorang, seperti: perubahan warna tinja, denyut 

jantung cepat, tekanan darah rendah, frekuensi nafas cepat, pucat 

atau kulit dingin, pusing, sakit kepala, dan nyeri dada. Gejalanya 

seperti: sembelit, daya konsentrasinya rendah, rambut rontok, dan 

memburuknya masalah jantung. (Proverawati, 2011 : 22) 

8) Komplikasi anemia pada kehamilan  

1. Pengaruh anemia terhadap kehamilan persalinan dan nifas : 

a. Keguguran  

b. Partus prematurus 

c. Inersia uteri dan partus lama, ibu lemah 

d. Atonia uteri dan menyebabkan perdarahan 

e. Syok 

f. Afibrinogemia dan hipofribinogemia 

g. Infeksi intrapartum dan nifas 

h. Bila terjadi anemia gravis terjadi payah jantung. 

2. Pengaruh anemia terhadap hasil konsepsi 

a. Abortus 

b. IUFD 

c. Stillbirth (kematian janin waktu lahir) 

d. Kematian perinatal tinggi 

e. Prematuritas 

f. Dapat terjadi cacat bawaan  

g. Cadangan besi kurang. (Nugraheny, 2010 : h. 30 – 31) 

9) Pemeriksaan penunjang 
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Pemeriksaan dan pengawasan Hb dapat dilakukan dengan 

menggunakan alat Sahli. Hasil pemeriksaan Hb dengan Sahli dapat 

digolongkan sebagai berikut : 

a) Hb 11 gr/dl  : Normal 

b) Hb 9 – 10 gr/dl : Anemia ringan  

c) Hb 7 – 8 gr/dl  : Anemia sedang 

d) Hb < 7 gr/dl  : Anemia berat 

Pemeriksaan darah dilakukan minimal dua kali selama 

kehamilan, yaitu pada trimester I dan trimester III. Dengan 

pertimbangan bahwa sebagian besar ibu hamil mengalami anemia, 

maka dilakukan pemberian preparat Fe sebanyak 90 tablet selama 

kehamilan  (Manuaba, 2010 : h. 239). 

10) Penatalaksanaan medis 

a) Anemia ringan  

1. Pada kehamilan dengan kadar Hb 9-10 gr/dl masih dianggap 

ringan sehingga hanya perlu diperlukan kombinasi 60mg/hari 

zat besi dan 500mg asam folat peroral sekali sehari. (Arisman, 

2004 : h.150). 

2. Memberikan pendidikan kesehatan tentang makanan yang 

baik dikonsumsi selama hamil, misalnya : daging, sayuran 

hijau seperti bayam, daun singkong, kangkung, kacang-

kacangan, dan buah-buahan.(Pudiastuti, 2011 : h. 104). 

 

 

b) Anemia sedang  
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1. Pengobatan dapat dimulai dengan preparat besi seros 600-

1000 mg/hari seperti sulfat ferosus atau glukosa ferosus. 

(Winjosastro, 2005 : h. 452) 

2. Meningkatkan konsumsi tablet besi secara rutin dan 

mengkonsumsi makanan yang bergizi serta banyak 

mengandung zat besi. (Manuaba, 2010 : h. 238). 

3. Memberikan tablet tambah darah sehari 1 tablet/90 tablet 

selama hamil. (Ratna Dwi, 2011: h. 105) 

c) Anemia berat  

1. Pemberian preparat besi 60 mg dan asam folat 400 mg 6 

bulan selama hamil dilanjutkan sampai 3 bulan setelah 

melahirkan. (Arisman, 2004 : h.153) 

2. Meningkatkan konsumsi tablet besi secara rutin, memperbaiki 

kesehatan lingkungan, mengkonsumsi makanan yang bergizi, 

banyak mengandung zat besi dan lakukan transfusi darah 

(Manuaba, 2010 : h. 238) 

 

B. TINJAUAN TEORI ASUHAN KEBIDANAN 

1. Tinjauan manajement 7 langkah Varney 

a. Pengumpulan data dasar 

Pada langkah pertama ini dikumpulkan semua informasi  yang 

akurat dan  lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi 

klien yang meliputi data subjektik dan data objektif. (Estiwidani D, 2008 

: h. 134) 

b. Interpretasi data dasar 
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Pada langkah ini dilakukan identifikasi terhadap diagnosa atau 

masalah berdasarkan interpretasi data-data yang telah dikumpulkan 

sehingga dapat merumuskan diagnosa dan masalah yang spesifik. 

(Meilani N, 2008 : h. 134) 

c. Mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial 

Pada langkah ini bidan mengidentifikasi masalah atau diagnosa 

potensial berdasarkan diagnosa atau masalah yang sudah 

diidentifikasi,dan membutuhkan antisipasi bila memungkinkan 

dilakukan pencegahan. (Estiwidani D, 2008 : h. 135) 

d. Mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan terhadap tindakan segera 

untuk melakukan konsultasi dan kolaborasi 

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter 

untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim 

kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. Langkah keempat 

mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan. 

Jadi manajemen bukan hanya selama asuhan periodik atau kunjungan 

perinatal saja tetapi juga selama wanita tersebut bersama bidan terus-

menerus. (Widyaningsih H, 2008 : h. 136) 

e. Menyusun rencana asuhan yang menyeluruh 

Pada langkah ini direncanakan asuhan secara menyeluruh 

dengan tepat dan rasional berdasarkan keputusan yang dibuat pada 

langkah– langkah sebelumnya. (Yuni W, 2008 : h. 137) 

 

 

f. Pelaksanaan langsung asuhan dengan efisien dan aman 
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Pada langkah keenam ini rencana asuhan  menyeluruh seperti 

yang telah diuraikan pada langkah kelima yang dilaksanakan secara 

efesien dan aman. Perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh 

bidan atau sebagian lagi oleh klien atau anggota tim kesehatan 

lainnya. Walau bidan tidak melakukannya sendiri, ia tetap memikul 

tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya, misalnya 

memastikan langkah-langkah tersebut benar-benar terlaksana. 

(Estiwidani D, 2008 : h. 138)  

g. Evaluasi tindakan  

Pada langkah ketujuh ini dilakukan evaluasi keefektifan dari  

asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan 

bantuan apakah benar-benar terpenuhi sesuai kebutuhan 

sebagaimana telah diidentifikasi dalam diagnosa dan masalah. 

Rencana tersebut dapat dianggep efektif jika memang benar efektif 

dalam pelaksanaanya. (Estiwidani D, 2008 : h. 138) 

2. Tinjauan Teori Asuhan Kebidanan Ibu Hamil dengan Anemia 

Manajemen asuahan kebidanan diterapkan dalam 7 langkah 

varney yang terdiri pengkajian data, interpretasi data, diagnosa potensial, 

antisipasi tindakan segera, intervensi, implementasi dan evaluasi. 

I. Pengkajian (Pengumpulan data) 

Pada langkah pertama ini dikumpulkan semua informasi  yang akurat 

dan  lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien yang 

meliputi data subjektik dan data objektif. (Estiwidani D, 2008 : h. 134) 

 

A. Data Subyektif  
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1. Identitas klien  

a. Nama  

Identitas dimulai dengan nama pasien, yang harus jelas dan 

lengkap: nama depan, nama tenggah (bila ada), nama keluarga, 

dan nama panggilan akrabnya. (Matondang. S, 2009 : h. 5) 

b. Umur  

Umur merupakan faktor resiko terjadinya pada ibu hamil, umur 

seorang ibu berkaitan dengan alat-alat reproduksi wanita. Umur 

reproduksi yang sehat dan aman adalah umur 25-30 tahun. 

Kehamilan diusia <20 tahun dan diatas 35 tahun dapat 

menyebabkan anemia karena pada kehamilan usia kurang dari 20 

tahun secara biologis belum optimal emosinya cenderung labil, 

mentalnya belum matang sehingga mudah mengalami 

keguncangan yang mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap 

pemenuhan kebutuhan zat-zat gizi selama kehamilannya, 

sedangkan pada usia >35 tahun terkait dengan kemunduran dan 

penurunan daya tahan tubuh serta berbagai penyakit yang sering 

menimpa diusia ini. (Jurnal Medical UNHS, 2007 : 11) 

c. Agama  

Data tentang agama juga memantapkan identitas, disamping itu 

perilaku seseorang tentang kesehatan dan penyakit sering 

berhubungan dengan agama. Kebiasaan, kepercayaan dan tradisi 

dapat menunjang namun tidak jarang dapat menghambat perilaku 

hidup sehat. (Matondang S, 2009 : h. 6) 

d. Pendidikan  
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Selain sebagai tambahan identitas, informasi tentang pendidikan. 

Tingkat pendidikan orang tua juga dapat berpengaruh dalam 

tindakan kebidanan, misalnya: pemberian pendidikan kesehatan 

atau konseling yang berdasarkan tingkat pendidikan pasien. 

(Manuaba, 2010 : h. 120) 

e. Suku bangsa  

Berpengaruh pada adat istiadat dan kebiasaan sehari– hari. Ras 

memainkan peranan misalnya pada orang berkulit hitam kadar 

hemoglobinnya lebih rendah dari pada orang berkulit putih tanpa 

memperhatikan tingkat social ekonomi. (Varney, 2007 : h. 127) 

f. Pekerjaan  

Mengetahui pekerjaan adalah penting untuk mengetahui apakah 

pada wanita hamil yang bekerja hendaknya disesuaikan dengan 

kemampuannya dan mengurangi aktifitas jika kehamilan sudah 

semakin tua. (Manuaba, 2010 : h. 117)  

g. Alamat  

Alamat diperlukan karena untuk mempermudah saat dilakukan 

kunjungan rumah. Selain itu wanita yang tinggal di daerah 

pertambangan atau beriklim hangat banyak terdapat cacing 

tambang yang dapat merusak vili yang menyebabkan kehilangan 

darah. (Wylie Linda, 2010 : h. 90) 

2. Alasan datang 

Alasan datang perlu dikaji untuk mengetahui alasan ibu datang 

untuk memeriksakan kehamilannya. 

3. Keluhan utama  
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a. Anemia ringan  

Pada anemia ringan biasanya tidak menimbulkan tanda dan 

gejala apapun, jika anemia secara perlahan terus menerus 

(kronis), tubuh dapat beradaptasi dan mengimbangi perubahan, 

dalam hal ini mungkin tidak ada gejala apapun sampai anemia 

menjadi berat. (Proverawati, 2011 : h. 21) 

b. Anemia sedang 

Pada anemia sedang karena jumlah sel darah merah yang 

rendah dapat menyebabkan berkurangnya pengiriman oksigen 

kesetiap jaringan dalam tubuh, anemia dapat menyebabkan 

berbagai tanda dan gejala. Gejala anemia mungkin termasuk : 

kelelahan, penurunan energi, kelemahan, sesak nafas, ringan, 

tampak pucat. (Atikah, 2011 : 21) 

c. Anemia Berat 

Beberapa tanda dan gejala yang mungkin menujukan 

anemia berat pada seseorang, seperti: perubahan warna tinja, 

denyut jantung cepat, tekanan darah rendah, frekuensi nafas 

cepat, pucat atau kulit dingin, pusing, sakit kepala, dan nyeri dada. 

Gejalanya seperti: sembelit, daya konsentrasinya rendah, rambut 

rontok, dan memburuknya masalah jantung. (Proverawati, 2011 : 

h. 22). 

Ibu hamil yang memiliki keluhan utama yaitu merasa letih, 

mengantuk, kelelahan, pusing, kadang pingsan, nafsu makan 

berkurang, perubahan kebiasaan tidur. (Varney, 2007 : h. 127). 
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4. Riwayat kesehatan  

Data ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya 

riwayat penyakit akut, kronis yang dapat mempengaruhi kehamilan. 

a. Riwayat kesehatan dahulu 

Data ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya 

riwayat atau penyakit akut, kronis yang dapat mempengaruhi pada 

masa kehamilan ini, seperti : 

1) Penyakit jantung 

Kehamilan yang disertai penyakit jantung selalu 

mempengaruhi kehamilannya yang memberatkan penyakit 

jantung. Penyakit jantung pada kehamilan dapat 

menyebabkan terjadinya anemia karena dengan peningkatan 

volume sel darah merah sehingga mengakibatkan terjadinya 

anemia (Wiknjosastro H, 2007 : h. 430).  

2) Terlalu sering melahirkan  

Semakin sering seorang wanita mengalami kehamilan dan 

melahirkan akan semakin banyak kehilangan zat besi dan 

menjadi anemis. Jika cadangan Fe minimal, maka setiap 

kehamilan akan menguras persediaan Fe tubuh dan akhirnya 

menimbulkan anemia pada kehamilan berikutnya (Manuaba, 

2010 : h. 238).  

3) Infeksi Kolera pada kehamilan 

Muntah dan diare yang berlebihan apalagi tidak terkendali 

dapat membahayakan hidup ibu dan janin karena kekurangan 

cairan tubuh yang fungsional. Dengan demikian muntah dan 
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diare yang terjadi pada kehamilan memerlukan perawatan dan 

pengobatan yang intensif melalui pemberian cairan pengganti, 

selain itu muntah dan diare dapat menghambat asupan zat 

besi bagi ibu hamil sehingga dapat mengakibatkan anemia 

(Manuaba, 2010 : h. 339).  

4) Penyakit ginjal  

pada orang dengan penyakit ginjal kronis (jangka panjang) 

produksi hormon ini berkurang dan ini pada gilirannya 

mengurangi produksi sel darah merah yang menyebabkan 

anemia. Hal ini disebut anemia berkaitan dengan penyakit 

ginjal kronis. (Proverawati, 2011 : h. 16 ) 

5) Infeksi Malaria pada kehamilan 

Malaria merupakan infeksi yang masih terdapat di daerah 

pedesaan dan merupakan penyakit rakyat. Seperti diketahui 

serangan malaria terjadi secara teratur dengan jadwal waktu 

tertentu. Bentuk serangannya berupa demam tinggi yang 

dapat disertai menggigil. Disamping itu penghancuran sel 

darah merah menyebabkan anemia sehingga menggangu 

pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim. 

(Manuaba, 2010: h. 339) 

b. Riwayat kesehatan sekarang 

1) Hiperemesis gravidarum 

Ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum mengalami mual, 

muntah yang berlebihan, nafsu makan buruk dan asupan 

nutrisi berkurang dan dehidrasi, selain itu menyebabkan 
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karbohidrat habis dipakai untuk keperluan energi, sehingga 

hal itu dapat menyebabkan terjadinya anemia. (Varney, 2007 : 

h. 608). 

2) Perdarahan aktif  

Kehilangan darah bisa terjadi karena perdarahan, menstruasi 

berat, atau luka sehingga dapat menyebabkan anemia 

(Proverawati, 2011: h. 14). Jika perdarahan berlebihan atau 

terjadi selama periode waktu tertentu (kronis), tubuh tidak 

akan mencukupi kebutuhan zat besi atau cukup disimpan 

untuk menghasilkan hemoglobin yang cukup atau sel darah 

merah untuk menggantikan apa yang hilang. (Proverawati, 

2011 : h. 54) 

3) Kurang gizi 

Kebanyakan dari anemia yang diderita masyarakat adalah 

karena kekurangan zat besi yang dapat diatasi melalui 

pemberian zat besi secara teratur dan peningkatan gizi. Selain 

itu didaerah pedesaan banyak dijumpai ibu hamil dengan 

malnutrisi atau kekurangan gizi yang dapat menimbulkan 

terjadinya anemia.  (Manuaba, 2010 : h. 238). 

4) Infeksi penyakit malaria pada kehamilan 

Malaria merupakan infeksi yang masih terdapat di daerah 

pedesaan dan merupakan penyakit rakyat. Seperti diketahui 

serangan malaria terjadi secara teratur dengan jadwal waktu 

tertentu. Bentuk serangannya berupa demam tinggi yang 

dapat disertai menggigil. Disamping itu penghancuran sel 
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darah merah menyebabkan anemia sehingga menggangu 

pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim. 

(Manuaba, 2010 : h. 339). 

5) Penyakit ginjal kronis 

pada orang dengan penyakit ginjal kronis (jangka panjang) 

produksi hormon ini berkurang dan ini pada gilirannya 

mengurangi produksi sel darah merah yang menyebabkan 

anemia. Hal ini disebut anemia berkaitan dengan penyakit 

ginjal kronis. (Proverawati, 2011: h. 16 ) 

6) Infeksi cacing tambang 

Infeksi cacing tambang dapat menyebabkan defisiensi besi 

atau anemia defisiensi besi. Cacing tambang merusak vili, 

menyebabkan kehilangan darah, dan menghasilkan koagulen 

yang dapat meningkatkan perdarahan berkelanjutan.  

c. Riwayat kesehatan keluarga 

Anemia pada kehamilan dapat disebabkan karena faktor 

keturunan atau genetik berupa sel - sel darah merah yang kecil 

sehingga tubuh kekurangan sel darah merah yang biasa dikenal 

dengan thalassemia. (Proverrawati, 2011 : h. 122) 

5. Riwayat obstetri  

1) Riwayat menstruasi  

Gambaran riwayat menstruasi ini dibutuhkan karena 

normalnya wanita mengalami menstruasi yang dapat menambah 

kehilangan darah setiap bulannya, ditambah kebutuhan terkait 

kehamilan yang meningkatkan zat besi harian. Penyebab yang 

Asuhan Kebidanan pada..., Mucholifah, Kebidanan DIII UMP, 2013



43 
 

mendasari anemia yang didefisinisikan sebagai suatu penurunan 

massa sel darah merah. (Varney, 2007 : h. 126) 

Riwayat menstruasi yang akurat biasanya membantu 

penetapan tanggal perkiraan kelahiran yang disebut aksiran 

partus. (Wheller Linda, 2004 : h. 36) 

2) Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu 

Makin sering seorang wanita mengalami kehamilan dan 

persalinan, akan makin besar kehamilan zat besi dan menjadi 

anemia.Jika persediaan cadangan Fe minimal, maka setiap 

kehamilan akan menguras persediaan Fe tubuh dan akhirnya 

menimbulkan anemia pada kehamilan berikutnya. (Manuaba, 2010 

: h. 238) 

3) Riwayat kehamilan sekarang 

Riwayat kehamilan sekarang dirancang untuk mendeteksi 

komplikasi, beberapa ketidaknyamanan, dan setiap keluhan 

seputar keluhan yang dialaminya. (Varney, 2007: h. 523). 

1. Paritas 

Dituliskan dengan G..P..A..Dimana G adalah Gravida 

(jumlah kehamilan yang dialami), P adalah Para (jumlah 

kehamilan yang berakhir dengan kelahiran bayi atau bayi 

telah mencapai titik mampu bertahan hidup), A adalah Abortus 

(bayi yang lahir sebelum usia kehamilan 20 minggu dengan 

berat janin 500 gram). (Varney, 2007: h. 523). 

Paritas adalah jumlah anak yang telah dilahirkan oleh 

seorang ibu baik lahir hidup maupun mati. Seorang ibu yang 
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sering melahirkan mempunyai resiko anemia pada kehamilan 

berikutnya apabila tidak memperhatikan kebutuhan nutrisi, 

karena selama hamil zat-zat akan tebragi untuk ibu dan janin 

yang dikandungnya. (Jurnal Medical UNHS, 2007 : 10) 

2. HPHT (Haid Pertama Haid Terakhir) 

Hal ini ditanyakan untuk menentukan usia kehamilan 

dan perkiraan taksiran partus. Taksiran partus dapat dihitung 

dengan menambahkan 7 pada tanggal, mengurangi 3 pada 

bulan, dan menambah 1 pada tahun (+7 – 3 +1). (Varney, 

2007: h. 524). 

3. Gerakan janin 

Persepsi gerakan janin pertama, biasanya disadari oleh 

wanita pada kehamilan 18–20 minggu. 

4. Keluhan yang dialami selama kehamilan 

Keluhan pada ibu hamil yang menderita anemia 

biasanya menunjukan gejala seperti: nyeri kepala, pusing, 

lemah, kulit pucat, odema, konstipasi, perdarahan, tidak nafsu 

makan dan lain-lain. (Varney, 2007 : h. 623) 

5. Obat – obat yang digunakan selama kehamilan 

Penggunaan obat-obatan selama kehamilan merupakan 

hal yang kompleks dan bidan perlu meninjau setiapobat dan 

menyeimbangkan alasan penggunaan obat dengan resiko 

yang dapat timbul bila obat digunakan selama hamil. (Varney, 

2007: h. 526). 
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Pemberian tablet besi selama kehamilan, tablet besi 

mengandung 60 mg Fe dan 0,25 asam folat. Selama masa 

kehamilan minimal diberikan 90 tablet Fe sampai 42 minggu 

setelah melahirkan, diberikan sejak pemeriksaan ibu hamil 

pertama. (Tarwoto, 2010 : h. 70) 

6. Nasehat atau pendidikan kesehatan  

Pemberian penkes pada ibu bertujuan agar ibu merasa 

nyaman dan tenang. Dengan memberikan nasehat kepada ibu 

untuk mengkonsumsi tablet penambah darah minimal 90 

tablet selama hamil dan makan yang mengandung zat besi 

misalnya daging, sayuran hijau seperti bayam, daun singkong, 

kangkung, kacang-kacangan dan lain-lain, serta 

mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C 

yang bermanfaat untuk meningkatkan penyerapan zat besi 

dalam usus dan mencegah terjadinya anemia selama hamil. 

(Pudiastuti, 2011: h. 104). 

6. Riwayat perkawinan 

Hal yang perlu dikaji adalah berapa kali menikah, status menikah 

syah atau tidak, karena bila nanti ibu melahirkan tanpa status yang 

jelas akan mempengaruhi psikologisnya sehingga dapat 

mempengaruhi kehamilannya misalnya selama kehamilan ibu 

merasakan pernikahannya tidak harmonis maka dapat mempengaruhi 

kehamilannya seperti tidak ingin makan dan dengan kondisi yang 

seperti ini dapat menyebabkan anemia karena kehamilan bagi banyak 
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wanita merupakan suatu komitmen tanggung jawab bersama 

pasangan. (Bobak, 2005 : h.126)  

7. Riwayat KB 

a. Pil 

Pada penderita anemia dianjurkan untuk menggunakan KB 

Pil kombinasi karena pada KB ini menstruasi lebih pendek dan 

darah yang mengalir keluar lebih sedikit, sehingga dapat 

mencegah terjadinya anemia. (Varney, 2007 : h .463) 

b. Suntik 

Kontasepsi ini juga bisa dianjurkan bagi penderita anemia 

karena pada penggunaan alat kontrasepsi ini 50% pasien 

mengalami amenorea (tidak mengalami menstruasi). Selain itu 

suntik juga dapat memperbaiki kondisi medis seperti anemia 

defisiensi zat besi yang menyebabkan peningkatan hemoglobin 

karena penurunan menstruasi. (Varney, 2007 : h. 482 - 483) 

c. Implant 

Merupakan alat kontrasepsi yang dipasang pada lengan 

atas. Efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi implant ini 

adalah perdarahan menstruasi yang tidak teratur sampai 

perdarahan berkepanjangan dan nyeri kepala, hal ini bisa 

mengakibatkan anemia pada ibu. (Varney, 2007 : h. 486) 

d. AKDR 

Alat kontrasepsi ini merupakan alat kontrasepsi yang 

dipasang didalam rahim, namun kontrasepsi ini juga memiliki efek 

samping dan komplikasi saat penggunaannya yaitu terjadi 
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perdarahan atau gangguan menstruasi, perdarahan berat dan 

berkepanjangan yang bisa mengakibatkan anemia (Varney, 2007 : 

h. 451). 

8. Pola kebutuhan sehari – hari 

a. Pola nutrisi 

Ini penting untuk diketahui supaya kita mendapatkan 

gambaran bagaimana pasien mencukupi asuhan gizinya selama 

hamil. Kita bisa menggali dari pasien tentang makanan yang 

disukai dan yang tidak disukai, seberapa banyak dan sering ia 

mengkonsumsinya, sehingga jika kita peroleh data yang tidak 

sesuai dengan standar pemenuhan maka kita dapat memberikan 

klasifikasi dalam pemberian pendidikan kesehatan mengenai gizi 

ibu hamil untuk mencegah terjadinya anemia selama hamil. 

(Sulistyawati A, 2009 : h. 169) 

b. Pola eliminasi 

Dikaji untuk mengetahui pola fungsi sekresi yaitu 

kebiasaan BAB dan BAK selama sebelum hamil dan selama hamil 

yang meliputi frekuensi, jumlah, dan kosistensi. (Kusmiyati, 2008 : 

h. 101) 

c. Pola aktifitas 

Kita perlu mengkaji aktifitas sehari-hari pasien karena data 

ini memberikan gambaran tentang seberapa berat aktifitas yang 

biasa dilakukan pasien dirumah. Jika kegiatan pasien terlalu berat 

dikhawatirkan dapat menimbulkan penyulit masa hamil. 

(Sulistyawati A, 2009. h. 170). Pola aktifitas yang banyak di 
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anjurkan adalah jalan – jalan waktu pagi hari untuk ketenangan 

dan mendapatkan udara segar. (Manuaba, 2010 : h.121) 

d. Pola istirahat  

Istirahat sangat diperlukan oleh ibu hamil. Oleh karena itu 

bidan perlu menggali kebiasaan istirahat ibu supaya diketahui 

hambatan yang mungkin muncul jika didapatkan data yang 

senjang tentang pemenuhan kebutuhan istirahat untuk mencegah 

terjadinya anemia selama hamil. (Sulistyawati A, 2009 : h. 170) 

e. Pola personal hygiene 

Data ini perlu kita kaji karena bagaimanapun juga ini akan 

mempengaruhi kesehatan pasien dan bayinya. Jika pasien 

mempunyai kebiasaan yang kurang baik dalam perawatan dirinya, 

maka bidan harus mendapatkan bimbingan mengenai cara 

perawatan kebersihan diri dan bayinya sedini mungkin. 

(Sulistyawati A, 2009 : h. 171) 

f. Pola seksual 

Walaupun ini hal yang cukup privasi bagi pasien namun 

kita harus menggali data dari kebiasaan ini, karena terjadi 

beberapa kasus keluhan dalam aktifitas seksual yang cukup 

mengganggu pasien namun ia tidak tahu kemana harus 

berkonsultasi. (Sulistyawati A, 2009 : h. 171) 

9. Psikososial, kultural dan ekonomi 

a. Psikososial 

Mengkaji respons seluruh keluarga terhadap kehamilan, 

apabila respon keluarga yang tidak mendukung kehamilan akan 
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mempengaruhi pola makan dan asupan nutrisi yang berkurang 

sehingga dapat menimbulkan terjadinya anemia pada ibu hamil. 

(Fraser DM, 2009 : h. 250)   

b. Kultural 

Faktor kultural juga berpengaruh terhadap kehamilan. 

Didaerah pedesaan banyak dijumpai ibu hamil dengan malnutrisi 

atau kekurangan gizi, hal ini merupakan penyebab dari anemia 

pada ibu hamil (Manuaba, 2010 : h. 238) 

Selain itu perlu diperhitungkan juga faktor pendidikan dan 

social ekonomi. Kedua faktor ini menimbulkan gangguan 

pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim. Faktor 

lingkungan mempengaruhi cara pemilihan tempat dan penolong 

persalinan, sehingga dapat menimbulkan resiko saat persalinan 

atau saat hamil (Manuaba, 2010 : h. 242). 

c. Ekonomi 

Ibu hamil di Indonesia mengalami anemia karena akibat 

kekurangan gizi, selain itu kehamilan dan persalinan dengan jarak 

yang berdekatan memicu terjadinya anemia pada ibu hamil. 

Kejadian ini biasa dialami oleh ibu hamil dengan pendidikan dan 

tingkat sosial ekonomi yang rendah. (Manuaba, 2010 : h. 238).  

10. Data Pengetahuan ibu 

Dikaji untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan ibu 

tentang kehamilannya. 
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11. Lingkungan yang berpengaruh 

Keadaan lingkungan sangat mempengaruhi status 

kesehatan keluarga. Beberapa data yang bisa kita gali untuk 

memastikan keadaan kesehatan keluarga antar lain sebagai 

berikut : 

a. Fasilitas mandi, cuci dan kakus. Kita dapat menanyakan pada 

pasien tentang kebiasaan membuang air besar dan kecil 

sehari-hari. 

b. Wanita yang tinggal didataran tinggi karena konsentrasi 

oksigen lebih rendah dalam atmosfer menunjukan kadar 

hemoglobin dan hematokrit  yang lebih tinggi karena tubuh 

mereka beradaptasi untuk mempertahankan oksigenasi yang 

adekuat. (Varney, 2007 : h. 127). 

c. Keadaan kamar  

Kamar yang sehat adalah kamar yang sirkulasi udaranya 

lancar dengan ventilasi udara yang memungkinkan cahaya 

matahari masuk kedalam kamar. (Sulistyawati A, 2009 : h. 

172-173) 

B. Data Objektif  

1. Keadaan umum 

Dikaji untuk mengetahui apakah pasien dalam keadaan baik, 

lemah, pucat, keletihan, mengantuk, pusing, nafsu makan berkurang, 

perubahan kebiasaan tidur sebagai tanda gejala yang berkaitan 

dengan anemia  (Varney, 2010 : h. 127). 
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2. Tingkat kesadaran ibu 

Untuk mendapatkan gambaran tentang kesadaran pasien kita 

dapat melakukan pengkajian tingkat kesadaran mulai keadaan 

composmentis (kesadaran maksimal) sampai koma (pasien dalam 

keadaan tidak sadar). (Sulistyawati A, 2009 : h. 172-173) 

3. Tanda vital 

a. Tekanan darah 

Pada kasus anemia terjadi pengenceran darah dan hal ini 

meringankan beban jantung yang harus bekerja lebih berat 

selama masa hamil.  Kerja jantung ringan apabila viskositas darah 

rendah, resistensi perifer berkurang pula sehingga tekanan darah 

tidak naik. (Wikjosastro, 2007 : h. 448) 

b. Suhu 

Mengetahui suhu tubuh ibu, diukur menggunakan 

thermometer yang diselingkapkan diketiak. Normalnya suhu tubuh 

ibu adalah 36,20C - 37,60C. Peningkatan suhu menandakan 

adanya infeksi. (Mitayani, 2011: h.5). 

c. Nadi 

Frekuensi jantung wanita hamil biasanya 10–15 denyut 

permenit lebih cepat daripada wanita yang tidak hamil, meningkat 

dari sekitar 75 menjadi 90 denyut permenit (Fraser DM, 2009 : h. 

186) 

d. Respirasi 

Pernafasan selama hamil berkisar antara 16-24 kali permenit 

(Mitayani, 2011 : h. 5). pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai 
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meniali frekuensi pernafasan dan irama pernafasan pasien dalam 

batas normal/tidak. Apabila nafas ibu pendek/ cepat (> 24x 

permenit), kemungkinan adanya edema paru dan ini merupakan 

salah satu tanda preeklamsia. (Prawirohardjo, 2006 : ). 

4. Berat badan 

Berat badan ibu hamil juga perlu dikaji karena nilai gizi dapat 

ditentukan dengan bertambahnya berat badan sekitar 6,5 sampai 15 

kilogram selama hamil. Berat badan yang bertambah terlalu besar atau 

kurang perlu mendapat perhatian khusus karena kemungkinan terjadi 

penyulit kehamilan. Kenaikan berat badan tidak boleh lebih dari 

0,5/minggu. (Manuaba, 2010 : h. 117). 

5. Lila 

Standar minimal untuk ukuran Lingkar Lengan Atas pada wanita 

dewasa atau ibu hamil adalah 23,5 cm. Jika ukuran LILA kurang dari 

23,5 cm maka interpretasinya adalah Kurang Energi Kronik (KEK) 

yang dapat menyebabkan terjadinya anemia selama hamil. (Varney, 

2007 : h. 624) 

6. Status present 

a) Kulit kepala : untuk mengetahui keadaan kulit kepala Ibu bersih 

atau tidak, berketombe atau tidak 

b) Rambut : Rambut Ibu hamil dengan anemia akan mengalami 

malnutrisi akibat dari kekurangan asupan gizi, ibu hamil dengan 

anemia cenderung tidak nafsu makan sehingga akan 

menyebabkan rambut pada ibu hamil dengan anemia akan rapuh 

dan rontok. (Varney, 2007 : h. 624). 
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c) Muka : untuk mengetahui apakah pucat atau tidak dan ada oedem 

atau tidak, pada penderita anemia muka akan tampak pucat 

(Varney, 2007 : h. 127). 

d) Mata : Konjungtiva tampak pucat dan bibir pucat, karena pada 

anemia terjadi penurunan sel darah merah atau penurunan 

konsentrasi hemoglobin didalam sirkulasi darah. (Varney, 2007 : 

h.623). Untuk mengetahui kesimetrisan, kondisi konjungtiva dan 

sclera, Pada penderita anemia konjungtiva tampak pucat 

(Sulistyoningsih H, 2011 : h. 129). 

e) Mulut : untuk mengetahui kesimetrisan bibir, warna bibir, gigi 

terdapat caries atau tidak, gusi oedem atau tidak. Pada penderita 

anemia warna bibir tampak pucat (Fraser DM dan Cooper MA, 

2009 : h. 328). 

f) Telinga : untuk mengetahui kesimetrisan telinga dan kondisi 

telinga adakah kelainan atu tidak. 

g) Hidung : untuk mengetahui adakah polip atau tidak. 

h) Leher : untuk mengetahui adakah pembesaran kelenjar tyroid, 

kelenjar limfe dan bendungan vena jugularis. 

i) Dada dan axila : untuk mengetahui apakah ada gerak retraksi 

dinding dada atau tidak. 

j) Abdomen : untuk mengetahui apakah ada luka bekas operasi atau 

tidak, karena pada ibu hamil yang mempunyai riwayat operasi 

pada bagian abdomen kemungkinan untuk persalinan dilakukan 

operasi juga. 

k) Genetalia : untuk mengetahui apakah ada oedem dan varices. 
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l) Ekstremitas : untuk mengetahui kondisi ekstremitas atas dan 

bawah apakah berfungsi dengan baik atau tidak, apakah ada 

oedem, apakah ad avarices, apakah ada sianosis. Pada penderita 

anemia ekstremitas bawah tampak sianosis (Sulistyoningsih H, 

2011 : h. 129). Salah satu tanda anemia yaitu membran mukosa 

dan bantalan kuku pucat (Varney, 2007 : h. 127) 

7. Status Obstetrikus 

a. Rambut 

Ibu hamil dengan anemia akan mengalami malnutrisi akibat 

dari kekurangan asupan gizi, ibu hamil dengan anemia cenderung 

tidak nafsu makan sehingga akan menyebabkan rambut pada ibu 

hamil dengan anemia akan rapuh dan rontok. (Varney, 2007 : h. 

624). 

b. Muka 

Untuk mengetahui apakah pucat atau tidak dan ada oedem 

atau tidak, pada penderita anemia muka akan tampak pucat 

(Fraser MD, 2009 : h. 328). 

c. Mata 

Konjungtiva tampak pucat dan bibir pucat, karena pada 

anemia terjadi penurunan sel darah merah atau penurunan 

konsentrasi hemoglobin didalam sirkulasi darah. (Varney, 2007 : 

h. 623). 

d. Palpasi abdomen 

Pada ibu hamil dengan anemia TFU akan lebih kecil dari umur 

kehamilannya. Hal ini terjadi karena asupan nutrisi yang kurang 
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sehingga menghambat perkembangan dan pertumbuhan janin 

dalam rahim. Bibir tampak pucat, karena pada anemia terjadi 

penurunan sel darah merah atau penurunan konsentrasi 

hemoglobin didalam sirkulasi darah. (Manuaba, 2010 : h. 238). 

Palpasi Leopold: 

- Leopold I : 

Untuk mengetahui tinggi fundus uteri dan menentukan bagian 

janinyang terletak pada fundus uteri. 

- Leopold II  : 

Untuk menentukan bagian kanan dan kiri janin, bila punggung 

akan teraba  bagian keras memanjang seperti papan, bila 

ekstremitas akan teraba bagian kecil-kecil dari janin 

- Leopold III : 

Untuk menentukan bagian terbawah janin 

- Leopold IV : 

Untuk menentukan bagian terbawah janin dan berapa jauh 

janin sudah masuk pintu atas panggul. (Manuaba, 2010 : h. 

118-119) 

e. Auskultasi Denyut Jantung Janin 

Auskultasi denyut jantung janin dapat didengar dengan 

stetoskop laenec pada minggu 17–18. Pada orang gemuk, lebih 

lambat. Dengan stetoskop ultrasonik (doppler), Djj dapat di 

dengarkan lebih awal lagi sekitar minggu ke-12. Melakukan 

auskultasi pada janin juga mengidentifikasi bunyi – bunyi yang lain 
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seperti : bising tali pusat, bising uterus dan nadi ibu. (Kusmiyati, 

2009 : h.  97) 

8. Pemeriksaan penunjang 

a. Pemeriksaan Hemoglobin  

Pemeriksaan dan pengawasa Hb dapat dilakukan dengan 

menggunakan alat Sahli. Hasil pemeriksaan Hb dengan Sahli dapat 

digolongkan sebagai berikut : 

1) Hb 11 gr/dl  : Normal 

2) Hb 9 – 10 gr/dl : Anemia ringan  

3) Hb 7 – 8 gr/dl  : Anemia sedang 

4) Hb < 7 gr/dl  : Anemia berat 

Pemeriksaan darah dilakukan minimal dua kali selama 

kehamilan, yaitu pada trimester I dan trimester III. Dengan 

pertimbangan bahwa sebagian besar ibu hamil mengalami anemia, 

maka dilakukan pemberian preparat Fe sebanyak 90 tablet selama 

kehamilan. (Manuaba, 2010 : h. 239). 

 

II. Interpretasi Data 

Langkah kedua bermula dari data dasar : menginterpretasi data untuk 

kemudian diproses menjadi masalah atau diagnosisi serta kebutuhan 

keperawatan kesehatan  yang di identifikasi khusus. (Varney, 2007 : h. 27) 

Contoh : 

Ny. .. G…P…A…, umur … tahun, umur kehamilan … minggu, janin tunggal, 

hidup, intra uterin, presentasi …, dengan anemia.  

Data dasar : 
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a. Data Subjektif 

1) Pernyataan ibu mengenai namanya 

Pernyataan ibu mengenai kehamilannya apakah sudah pernah 

melahirkan atau belum, sudah pernah keguguran atau belum. 

Semakin sering seorang wanita mengalami kehamilan dan 

melahirkan akan semakin banyak kehilangan zat besi dan menjadi 

anemis. Jika cadangan Fe minimal, maka setiap kehamilan akan 

menguras persediaan Fe tubuh dan akhirnya menimbulkan anemia 

pada kehamilan berikutnya. (Manuaba, 2010 : h. 238) 

2) Pernyataan ibu mengenai haid pertama haid terakhir 

Hal ini ditanyakan untuk menghitung HPL (Hari Perkiraan Lahir) 

dapat dihitung dengan menambahkan 7 pada tanggal, mengurangi 3 

pada bulan, dan menambah 1 pada tahun (+7 – 3 +1). (Varney, 2007 

: h. 524). 

Wanita memerlukan zat besi lebih tinggi dari laki–laki karena 

terjadi menstruasi dengan perdarahan sebanyak 50 sampai 80cc 

setiap bulan dan kehilangan zat besi sebesar 30 sampai 40mg. 

(Manuaba, 2010 : h. 238) 

3) Pernyataan ibu mengenai perasaan. 

Rasa capek, merasa letih, mengantuk, kelelahan, pusing, kadang 

pingsan, nafsu makan berkurang, perubahan kebiasaan tidur. 

(Varney, 2007 : h. 127). 

b. Data Objektif 

1) Tanda vital 

a) Tekanan darah 
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Pada kasus anemia terjadi pengenceran darah dan hal ini 

meringankan beban jantung yang harus bekerja lebih berat 

selama masa hamil.  Kerja jantung ringan apabila viskositas darah 

rendah, resistensi perifer berkurang pula sehingga tekanan darah 

tidak naik. (Wikjosastro, 2007: h. 448)  

b) Suhu 

Mengetahui suhu tubuh ibu, diukur menggunakan 

thermometer yang diselingkapkan diketiak. Normalnya suhu tubuh 

ibu adalah 36,20C-37,60C. Peningkatan suhu menandakan adanya 

infeksi (Mitayani, 2011 : h.5). 

c) Nadi 

Frekuensi jantung wanita hamil biasanya 10–15 denyut 

permenit lebih cepat daripada wanita yang tidak hamil, meningkat 

dari sekitar 75 menjadi 90 denyut permenit (Fraser DM, 2009 : h. 

186) 

d) Respirasi 

Pernafasan selama hamil berkisar antara 16-24 kali 

permenit (Mitayani, 2011 : h. 5). Pemeriksaan ini dilakukan untuk 

menilai meniali frekuensi pernafasan dan irama pernafasan pasien 

dalam batas normal/tidak. Apabila nafas ibu pendek/ cepat (>24 

kali permenit), kemungkinan adanya edema paru dan ini 

merupakan salah satu tanda preeklamsia (Prawirohardjo, 2006 : ). 

2) LILA 

Standar minimal untuk ukuran Lingkar Lengan Atas pada 

wanita dewasa atau ibu hamil adalah 23,5 cm. Jika ukuran LILA 
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kurang dari 23,5 cm maka interpretasinya adalah Kurang Energi 

Kronik (KEK) yang dapat menyebabkan terjadinya anemia selama 

hamil. (Varney, 2007 : h. 624) 

3) Status present 

a) Rambut 

Ibu hamil dengan anemia akan mengalami malnutrisi akibat 

dari kekurangan asupan gizi dan cenderung tidak nafsu makan 

sehingga akan menyebabkan rambut pada ibu hamil dengan 

anemia akan rapuh dan rontok. (Varney, 2007 : h. 624) 

b) Muka  

Pada penderita anemia muka akan tampak pucat (Fraser 

MD, 2009 : h. 328). 

c) Mata  

Konjungtiva tampak pucat dan bibir pucat, karena pada 

anemia terjadi penurunan sel darah merah atau penurunan 

konsentrasi hemoglobin didalam sirkulasi darah. (Varney, 2007: h. 

623). 

4) Status Obstetrikus 

a) Palpasi abdomen 

Pada ibu hamil dengan anemia TFU akan lebih kecil dari 

umur kehamilannya. Hal ini terjadi karena asupan nutrisi yang 

kurang sehingga menghambat perkembangan dan pertumbuhan 

janin dalam rahim. Bibir tampak pucat, karena pada anemia terjadi 

penurunan sel darah merah atau penurunan konsentrasi 

hemoglobin didalam sirkulasi darah. (Manuaba, 2010 : h. 238). 
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Palpasi Leopold : 

- Leopold I : 

Untuk mengetahui tinggi fundus uteri dan menentukan bagian 

janinyang terletak pada fundus uteri. 

- Leopold II  : 

Untuk menentukan bagian kanan dan kiri janin, bila punggung 

akan teraba  bagian keras memanjang seperti papan, bila 

ekstremitas akan teraba bagian kecil-kecil dari janin. 

- Leopold III : 

Untuk menentukan bagianterbawah janin. 

- Leopold IV : 

Untuk menentukan bagian bawah janin dan berapa jauh janin 

sudah masuk pintu atas panggul atau belum. (Manuaba, 2010 : 

h. 118-119). 

b) Auskultasi Denyut Jantung Janin (DJJ) 

Auskultasi denyut jantung janin dapat didengar dengan 

stetoskop laenec pada minggu 17–18. Pada orang gemuk, lebih 

lambat. Dengan stetoskop ultrasonik (doppler), DJJ dapat di 

dengarkan lebih awal lagi sekitar minggu ke-12. Melakukan 

auskultasi pada janin juga mengidentifikasi bunyi–bunyi yang lain 

seperti : bising tali pusat, bising uterus dan nadi ibu. (Kusmiyati, 

2009 : h. 97) 

c) Pemeriksaan penunjang 

1. Pemeriksaan Hemoglobin  
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Pemeriksaan dan pengawasa Hb dapat dilakukan 

dengan menggunakan alat Sahli. Hasil pemeriksaan Hb 

dengan Sahli dapat digolongkan sebagai berikut : 

Hb 11 gr/dl  : Normal 

Hb 9 – 10 gr/dl  : Anemia ringan  

Hb 7 – 8 gr/dl  : Anemia sedang 

Hb < 7 gr/dl  : Anemia berat 

Pemeriksaan darah dilakukan minimal dua kali selama 

kehamilan, yaitu pada trimester I dan trimester III. Dengan 

pertimbangan bahwa sebagian besar ibu hamil mengalami 

anemia, maka dilakukan pemberian preparat Fe sebanyak 90 

tablet selama kehamilan. (Manuaba, 2010, h.239) 

 

III. Diagnosa Potensial 

Langkah ini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah atau diagnosis 

masalah lain berdasarkan beberapa masalah dan diagnosis saat ini 

berkenaan dengan tindakan antisipasi, pencegahan jika memungkinkan, 

menunggu dengan waspada penuh, dan persiapan tehadap semua keadaan 

yang mungkin muncul.  

Anemia yang terjadi pada masa kehamilan dapat menyebabkan 

komplikasi-komplikasi seperti : abortus, partus prematurus, inersia uteri, 

partus lama, atonia uteri, perdarahan antepartum, syok, infeksi intrapartum,  

IUFD, stilbirth, BBLR, dan kelainan konginental. (Nugraheni.2010.h;31)  
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IV. Identifikasi Kebutuhan akan Tindakan Seger atau Kolaborasi dan 

Konsultasi 

Langkah keempat mencerminkan sifat kesinambungan proses 

penatalaksanaan, yang tidak hanya dilakukan selama perawatan primer atau 

kunjungan prenatal periodik, tetapi juga saat bidan melakukan perawatan 

berkelanjutan bagi wanita tersebut. Data baru yang diperoleh terus dikaji dan 

kemudian dievaluasi. Beberapa data mengindikasikan situasi kedaruratan 

yang mengharuskan bidan mengambil tindakan secara cepat untuk 

mempertahankan nyawa ibu dan bayinya. (Varney, 2007 : h.27)  

Antisipasi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Rujuk ke Rumah Sakit agar mendapatkan penanganan yang lebih 

maksimal. 

b. Kolaborasi dengan dokter obsgyn untuk penatalaksanaan ibu hamil 

dengan anemia agar mendapatkan penatalaksanaan lebih lanjut. 

c. Untuk penanganan pada anemia berat segera lakukan transfusi darah jika 

Hb < 7 gr/dl atau terjadi gagal jantung. 

 

V. Perencanaan 

Langkah kelima, mengembangkan sebuah rencana keperawatan yang 

meyeluruh, ditentukan dengan mengacu pada hasil langkah sebelumnya. 

Langkah ini merupakan pengembangan masalah atau diagnosis yang 

diidentifikasi baik pada saat ini maupun yang dapat diantisipasi serta 

perawatan kesehatan yang dibutuhkan. (Varney, 2007: h. 27)   
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Rencana ini meliputi : 

a. Melakukan persetujuan pada pasien bahwa akan dilakukan pemeriksaan. 

b. Melakukan pemeriksaan Hb ibu hamil pada TM I dan TM III. 

c. Memberikan pendidikan kesehatan tentang zat besi. 

d. Memberika pendidikan kesehatan tentang gizi ibu hamil agar 

mengkonsumsi makan – makanan dengan gizi seimbang. 

e. Memberikan sulfas ferosus peroral 

f. Mengajarkan cara meminum tablet besi 

g. Menganjurkan ibu hamil untuk kunjungan ulang 

h. Melakukan kunjungan rumah untuk pemantauan Hb 

 

VI. Pelaksanaan 

Langkah keenam adalah melaksanakan rencana perawatan secara 

menyeluruh. Langkah ini dapat dilakukan secara keseluruhan oleh bidan atau 

dilakukan sebagian oleh ibu atau orang tua, bidan atau anggota tim kesehatan 

lain. Apabila tidak dapat melakukannya sendiri, bidan bertanggung jawab 

untuk memastikan bahwa implementasi benar – benar dilakukan. 

Implementasi yang efisien akan meminimalkan waktu dan biaya serta 

meningkatkan kualitas perawatan kesehatan. Suatu komponen implementasi 

yang sangat penting adalah pendokumentasian secara berkala, akurat dan 

menyeluruh. (Varney, 2007: h. 28) 

a. Memberikan penjelasan dan meminta persetujuan pasien untuk dilakukan 

pemeriksaan. 

b. Memeriksa kadar Hb semua ibu hamil pada kunjungan pertama dan pada 

minggu ke 28. Hb dibawah 11 gr% pada kehamilan termasuk anemia, 
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dibawah 8 gr% adalah anemia berat. Bila pemeriksaan tidak tersedia, 

periksa kelopak mata dan perkirakaan ada atau tidaknya anemia. 

c. Memberi penyuluhan gizi pada setiap kunjungan antenatal, tentang 

perlunya minum tablet zat besi, makanan yang mengandung zat besi dan 

kaya vitamin C, serta menghindari minum teh atau kopi atau susu 

(mengganggu penyerapan zat besi) 1 jam sebelum atau sesudah makan. 

d. Memberikan kesehatan tentang gizi ibu hamil agar mengkonsumsi 

makanan-makanan dengan gizi seimbang, misalnya dengan 

mengkonsumsi sayur-sayuran hijau dan buah-buahan yang dapat 

mempercepat penyerapan. 

e. Memberi tablet zat besi pada semua ibu hamil sedikitnya 1 tablet selama 

60 hari berturut-turut. Bila Hb kurang dari 11 gr% teruskan tablet zat besi. 

f. Mengajarkan ibu meminum tablet besi, sebaiknya tablet besi diminum pada 

malam hari menjelang tidur karena untuk mengurangi mual yang timbul 

setelah meminum tablet besi tersebut. 

g. Rujuk ibu hamil dengan anemia berat dan rencanakan untuk bersalin 

diRumah Sakit. 

 (Meilani.2009.h;41-42) 

  

VII. Evaluasi 

Langkah terakhir evaluasi merupakan tindakan untuk memeriksa apakah 

rencana perawatan yang dilakukan benar-benar telah mencapai tujuan yaitu 

memenuhi kebutuhan ibu seperti yang diidentifikasikan pada langkah kedua 

tentang masalah, diagnosis maupun kebutuhan perawatan kesehatan. 

(Varney, 2007: h. 28) 
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Setelah dilakukan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan anemia 

diharapkan ibu hamil dengan anemia dapat bertambah tingkat Hb nya 

sehingga anemianya pun berkurang. 

 

Catatan Perkembangan 

Catatan perkembangan dicatat dalam metode 4 langkah yang dinamakan 

SOAP ini disarikan dari proses pemikiran penatalaksanaan kebidanan. Dipakai 

untuk mendokumentasikan asuhan pasien dalam rekaman medis pasien sebagai 

catatan kemajuan. (Varney, 2007: h. 27-28) 

S :  Subjektif 

Data subjektif merupakan pendokumentasian manajemen kebidanan 

menurut Helen Varney yaitu langkah pertama (pengkajian data). 

Terutama data yang diperoleh melalui anamnesis. Data subjektif ini 

nantinya akan menguatkan diagnosis yang akan disusun. 

O : Objektif  

Data subjektif merupakan pendokumentasian manajemen kebidanan 

menurut Helen Varney yaitu langkah pertama (pengkajian data). Data ini 

diperoleh melalui hasil observasi yang jujur dari pemeriksaan fisik pasien, 

pemeriksaan laboratorium, atau pemeriksaan diagnostik lain. Data ini 

akan memberikan bukti gejala klinis pasien dan fakta yang berhubungan 

dengan diagnosis. 

A :   Assesment 

Merupakan pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi (kesimpulan) 

dari data subjektif dan objektif. Menurut Helen Varney pada langkah 

kedua, ketiga dan keempat sehinggga mencakup hal–hal berikut ini : 
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Diagnosis/ masalah kebidanan, masalah potensial dan perlunya 

mengidentifikasi kebutuhan akan tindakan segera untuk antisipasi 

diagnosis/masalah potensial. Kebutuhan tindakan segera harus 

diidentifikasi menurut kewenangan bidan meliputi tindakan mandiri, 

tindakan kolaborasi dan tindakan rujukan. 

P :   Planning 

Planning /perencanaan adalah membuat rencana asuhan saat ini dan 

yang akan datang. Rencana asuhan disususn berdasarkan hasil analisis 

dan interpretasi data. Rencana asuhan ini bertujuan untuk mengusahakan 

tercapainya kondisi pasien seoptimal mungkin dan mempertahankan 

kesejahteraan. Meskipun secara istilah P adalah Planning/ perencanaan 

saja, dengan kata lain P dalam SOAP meliputi pendokumentasian 

manajemen kebidanan menurut Helen Varney langkah kelima, keenam, 

dan ketujuh. Dalam planning ini juga harus mencantumkan evaluation/ 

evaluasi yaitu tafsiran dari efek tindakan yang telah diambil untuk menilai 

efektifitas asuhan atau hasil pelaksanaan tindakan. Evaluasi ini berisi 

analisis hasil yang telah dicapai dan merupakan fokus ketepatan nilai 

tindakan atau asuhan. Untuk mendokumentasikan proses evaluasi ini 

diperlukan sebuah catatan perkembangan dengan tetap mengacu pada 

metode SOAP. 

C. Landasan Hukum Kewenangan Bidan 

1. Peraturan – peraturan 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1464/MENKES/PER/X/2010 Tentang izin dan penyelenggaraan praktik 

bidan. 
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Pasal 9 

Bidan dalam menjalankan praktik berwenang untuk memberikan 

pelayanan yang meliputi : 

a) Pelayanan Kesehatan Ibu 

b) Pelayanan kesehatan anak, dan 

c) Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga 

berencana 

Pasal 10 

(1) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 

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

masa nifas, masa menyususi, dan masa antara dua kehamilan. 

(2) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana 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 pada 

ayat (2) berwenang untuk : 

a. Episiotomy 

b. Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II 

c. Penanganan kegawat-daruratan dilanjutkan dengan perujukan. 

d. Pemberian tablet Fe pada ibu hamil 
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e. Pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas 

f. Fasilitas/bimbingan 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. 

2. Kompetensi Bidan 

Kompetensi 3 berbunyi : 

Bidan memberikan asuhan antenatal bermutu tinggi untuk 

mengoptimalkan kesehatan selama kehamilan yang meliputi deteksi dini, 

pengobatan atau rujukan. (Estiwidani, 2008 : h. 81) 

3. Standar Pelayanan kebidanan 

Standar  6 : Pengelolaan anemia pada kehamilan 

Bidan melakukan tindakan pencegahan, penemuan, penanganan 

dan atau rujukan semua kasus anemia pada kehamilan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Proses : 

a. Memeriksa kadar Hb semua ibu hamil pada kunjungan pertama dan 

pada minggu ke 28. Hb dibawah 11 gr/dl pada kehamilan termasuk 

anemia, dibawah 8 gr/dl adalah anemia berat. Bila pada pemeriksaan 

tidak tersedia, periksa kelopak mata dan perkirakan ada/ tidaknya 

anemia. 
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b. Beri tablet zat besi pada semua ibu hamil sedikitnya 1 tablet selama 90 

hari berturut–turut. Bila Hb kurang dari 11 gr/l teruskan tablet zat besi. 

c. Berikan penyuluhan gizi pada setiap kunjungan antenatal, tentang 

perlunya minum tablet besi, makanan yang mengandung zat besi dan 

kaya vitamin C, serta menghindari minum teh atau kopi atau susu 

(mengganggu penyerapan zat besi) 1 jam sesudah atau sebelum 

makan. 

d. Jika prevalensi malaria tinggi, selalu ingatkan ibu hamil untuk berhati–

hati agar tidak tertular penyakit malaria. Beri obat anti malaria sesuai 

dengan ketentuan. 

e. Jika ditemukan atau diduga anemia (bagian dalam kelopak mata 

pucat) berikan 2 -3x1 tablet zat besi per hari. 

f. Rujukan ibu hamil anemia untuk pemeriksaan terhadap penyakit 

cacing atau parasit atau penyakit lainnya dan sekaligus untuk 

pengobatannya. 

g. Jika diduga ada anemia berat (misal : wajah pucat, cepat lelah, kuku 

pucat kebiruan, kelopak mata sangat pucat) segera rujuk ibu hamil 

untuk pemeriksaan dan perawatan, selanjutnya ibu hamil dengan 

anemia padaa TM III perlu diberi zat besi dan asam folat secara IM. 

h. Rujuk ibu hamil dengan anemia berat dan rencanakan untuk bersalin 

di RS 

i. Sarankan ibu hamil dengan anemia untuk tetap minum tablet zat besi 

4- 6 bulan setelah persalinan. 

4. Peran Bidan 

a. Peran sebagai pelaksana 
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Sebagai pelaksana, bidan mempunyai tiga kategoribtugas yaitu : 

(1) Tugas Mandiri 

Memberikan asuhan kebidanan kepada klien selama 

kehamilan normal. 

a) Mengkkaji status kesehatan klien yang dalam keadaan hamil. 

b) Menentukan diagnosa kebidanan dan kebutuhan kesehatan 

klien. 

c) Menyusun rencana asuhan kebidanan bersama klien sesuai 

dengan prioritas masalah. 

d) Melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan rencana 

yang telah disususn 

e) Mengevaluasi hasil asuahan yang telah diberikan bersama 

klien. 

f) Membuat pencatatan pelaporan. (Estiwidani, 2008 : h. 62) 

(2) Tugas kolaborasi 

Memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan resiko 

tinggi dan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan yang 

memerlukan pertolongan pertama dan tindakan kolaborasi. 

a) Mengkaji kebutuhan asuhan kebidanan pada kasus resiko 

tinggi dan keadaan kegawatdaruratan yang memerlukan 

pertolongan pertama dan tindakan kolaborasi. 

b) Menentukan diagnosa dan prioritas sesuai dengan faktor 

resiko dan keadaan kegawat daruratan pada kasus resiko 

tinggi. 
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c) Menyusun rencana asuhan dan tindakan pertolongan pertama 

sesuai prioritas. 

d) Melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu hamil resiko tinggi 

dan memberikan pertolongan pertama sesuai dengan prioitas. 

e) Mengevaluasi hasil asuhan kebidanan dan pertolongan 

pertama. 

f) Menyusun rencana tindak lanjut bersama klien 

g) Membuat pencatatan dan pelaporan  

b. Peran sebagai pengelola 

Mengembanngkan pelayanan dasar kesehatan terutama 

pelayanan kebidanan untuk individu, keluarga, kelompok khusus dan 

masyarakat di wilayah kerja dengan melibatkan masyarakat atau klien. 

1) Mengelola kegiatan – kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat 

khususnya kesehatan ibu dan anak serta KB sesuai dengan 

rencana. 

2) Mengkoordinir, mengawasi dan membimbing pasien, dukun atau 

petugas kesehatan lain dalam melaksankan program atau 

kegiatan pelayanan KIA dan KB. (Estiwidani, 2008: h. 72) 

c. Peran sebagai pendidik 

Memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada 

individu, keluarga, kelompok dan masyarakat tentang penanggulangan 

masalah kesehatan khususnya yang berhubungan dengan pihak 

terkait KIA.  

1) Bersama klien dan pihak yang terkait menyusun rencana 

penyuluhan kesehatan masyarakat sesuai dengan kebutuhan 
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yang telah dikaji, baik untuk jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

2) Melaksanakan program/rencana pendidikan dan penyuluhan 

kesehatan masyarakat sesuai dengan rencana jangka pendek dan 

jangka panjang melibatkan unsur-unsur yang terkait termasuk 

masyarakat. (Estiwidani, 2008 : h. 73) 

d. Peran sebagai peneliti 

Melakukan investigasi atau penelitian terapan dalam bidang 

kesehatan, baik secara mandiri maupun kelompok. 

1) Mengidentifikasi kebutuhan investigasi yang akan dilakukan. 

2) Menyusun rencana kerja pelatihan. 

3) Melaksanakan investigasi sesuai dengan rencana  

4) Mengolah dan menginterpretasikan data hasil investigasi.  

5) Menyusun laporan hasil investigasi dan tindak lanjut. 

6) Memanfaatkan hasil investigasi untuk meningkatkan dan 

mengembang kan program kerja atau pelayanan kesehatan 

(Estiwidani, 2008 : h. 74) 
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