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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori Medis 

1. Kehamilan 

a. Definisi 

Proses kehamilan merupakan matarantai yang 

berkesinambungan dan terdiri dari ovulasi, konsepsi dan 

pertumbuhan zigot, nidasi (implantasi) pada uterus, pembentukan 

plasenta, dan tumbuh kembang hasil konsepsi. 

(Manuaba.2010.h;75) 

Periode antepartum adalah periode kehamilan yang 

dihitung sejak hari pertama haid terakhir (HPHT) hingga 

dimulainya persalinan sejati. Periode antepartum dibagi menjadi 

tiga trimester yang masing- masing terdiri dari 13 minggu atau tiga 

bulan menurut hitungan kalender. Pengambilan waktu ini diambil 

dari ketentuan yang mempertimbangkan bahwa lama kehamilan 

diperkirakan kurang lebih 280 hari, 40 minggu, 10 bulan atau 9 

bulan sejak hari pertama haid terakhir (HPHT). 

Pembuahan berlangsung ketika ovulasi, kurang lebih 14 hari 

setelah haid terakhir (dengan perkiraan siklus 28 hari). Hal ini 

membuat kehamilan berlangsung kurang lebih 266 hari atau 38 

minggu. (Varney.2007.h;492) 
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b. Tanda- tanda kehamilan 

1) Tanda dugaan kehamilan 

a) Amenorea  

Konsepsi dan nidasi menyebabkan terjadi 

pembentukan folikel de graaf dan ovulasi. Dengan 

mengetahui hari pertama haid terakhir dengan perhitungan 

rumus mengetahui Neagle, dapat ditentukan perkirakan 

persalinan. 

b) Mual muntah (Emesis) 

Pengaruh estregen dan pegastron menyebabkan 

keluarnya asam lambung yang berlebihan. Mual dan 

muntah dipagi hari disebut morning sickness. Dalam batas 

normal keadaan ini dapat diatasi. Akibat mual muntah 

nafsu makan berkurang. 

c) Ngidam 

Wanita hamil sering menginginkan makanan 

tertentu, keinginan yang demikian disebut ngidam. 

d) Sincope (pingsan) 

Terjadinya gangguan sirkulasi darah ke daerah 

kepala (sentral) menyebabkan iskemia susunan syaraf 

pusat dan menimbulkan sinkope atau pingsan. Keadaan ini 

menghilang setelah usia kehamilan usia kehamilan 16 

minggu. 
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e) Payudara Tegang 

Pengaruh estrogen progestron dan 

somatomamotrofin menimbulkan deposit lemak, air, dan 

garam payudara. Payudara membesar dan tegang. Ujung 

syaraf tertekan menyebabkan rasa sakit terutama pada 

hamil pertama. 

f) Sering Miksi 

Desakan rahim kedepan menyebabkan kandung 

kemih cepat terasa penuh dan sering miksi. Pada triwulan 

kedua, gejala ini sudah menghilang. 

g) Konstipasi atau Obstipasi 

Pengaruh progestron dapat menghambat peristaltik 

usus, menyebabkan kesulitan untuk buang air besar. 

h) Pigmentasi Kulit 

Keluarnya meloanophore stimulating hormone 

hipofisis anterior menyebabkan pigmentasi kulit disekitar 

pipi (chloasma gravidarum), pada dinding perut (strie livide, 

strie nigra, linea alba makin hitam) dan sekitar payudara 

(hiperpigmentasi areola mammae, puting susu semakin 

menonjol, kelanjar Montgomery menonjol, pembuluh darah 

menifes sekitar payudara), disekitar pipi (chloasma 

gravidarum). 

i) Epulis 

Terjadi hipertrofi pada gusi saat ibu hamil. 
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j) Varises 

Terjadi karena pengaruh hormon estrogen dan 

rogestron terjadi penampakan pembuluh darah vena, 

terutama bagi mereka yang mempunyai bakat. 

Penampakan pembuluh darah itu terjadi disekitar genetalia 

eksterna, kaki, betis serta payudara. Penampakan 

pembuluh darah ini dapat menghilang setelah persalinan. 

(Manuaba.2010.h;107-108)   

2) Tanda tidak pasti hamil 

a) Rahim membesar sesuai dengan tuanya kehamilan. 

b) Pada pmeriksaan dalam dijumpai: 

(1) Tanda Hegar 

(2) Tanda Chadwick 

Adanya hipervaskularisasi mengakibatkan vulva dan 

vagina tampak lebih merah, agak kebiru-biruan (livide). 

(3) Tanda Piskaseck 

Uterus membesar kesalah satu jurusan hingga 

menonjol jelas kejurusan penonjolan tersebut. 

(4) Kontraksi Brackton Hicks 

Bila uterus dirangsang mudah berkontraksi. Tanda 

ini khas untuk uterus dalam masa kehamilan. Pada 

keadaan uterus membesar tetapi tidak ada kehamilan 

misalnya pada mioma uteri, tanda brackton hicks tidak 

ditemukan. 

(5) Teraba Ballotement 
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(6) Suhu basal 

Suhu basal setelah ovulasi tetap tinggi terus antara 

37.2oC sampai 37.8oC adalah suatu tanda akan adanya 

kehamilan. 

(7) Adanya human chorionic gonadotropin (HCG) 

Cara Khas yang paling sering dipakai untuk 

menentukan adanya HCG pada kehamilan muda 

adalah dengan air kencing pertama pagi hari. Dengan 

tes kehamilan tentu air kencing pertaama dipagi hari 

dapat membantu membuat diagnosa kehamilan sedini 

dininya.  

(Wiknjosastro.2007.h;126-127) 

3) Tanda pasti hamil 

Tanda pasti hamil dapat ditentukan malalui: 

a) Adanya gerakan janin dalam rahim 

b) Terlihat atau teraba gerakan janin dan teraba bagian-

bagian janin 

c) Denyut jantung janin 

Terdengar dengan stetoscope laenec, alat kardiotokografi, 

alat dopler. 

d) Ultrasonografi 

e) Rotgen 

Terlihat kerangka janin. 

(Manuaba.2010.h;109) 
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c. Perubahan fisiologis pada kehamilan 

Pada masa kehamilan terdapat beberapa perubahan pada tubuh 

wanita, seperti: 

1) Uterus 

Uterus akan membesar pada bulan bulan pertama 

dibawah pengaruh estrogen dan progesteron yang kadarnya 

meningkat. Pembesaran ini disebabkan oleh hipertrofi otot 

polos uterus. Disamping itu, serabut serabut kolagen yang ada 

pun menjadi higroskopik akibat meningkatnya kadar estrogen 

sehingga uterus dapat mengikuti pertumbuhan janin. Bila ada 

kehamilan ektopik, uterus akan membesar pula, kerana 

pengaruh hormon-hormon itu. Begitu pula endometrium 

menjadi desidua. 

(Wiknjosastro.2007.h;89) 

2) Serviks Uteri 

Karena hormon estrogen serviks mengalami perubahan 

saat hamil. Jaringan ikat pada serviks banyak mengandung 

kolagen. Akibat kadar estrogen meningkat dan dengan adanya 

hipervaskularisasi mengakibatkan konsistensi serviks menjadi 

lunak. (Wiknjosastro.2007.h;94) 

3) Vulva dan Vagina 

Adanya hipervaskularisasi mengakibatkan vulva dan 

vagina tampak lebih merah, agak kebiru-biruan (livide). Tanda 

ini disebut tanda Chadwick. Pembuluh pembuluh darah alat 

genetalia akan membesar. Hal ini karena oksigenasi dan 
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nutrisi pada alat genetalia meningkat. 

(Wiknjosastro.2007.h;95) 

4) Ovarium 

Pada permulaan kehamilan masih terdapat korpus luteum 

gravidatis sampai terbentuknya plasenta kira kira kehamilan 

usia 16 minggu. Korpus luteum mengeluarkan hormon 

estrogen dan progestron. Lambat laun fungsi ini diambil oleh 

plasenta. Dalam akhir tahap ini ditemukan pada awal ovulasi 

hormon relaxin, suatu immunoreactive inhibin dalam sirkulasi 

maternal. Korpus luteum adalah tempat sintesis dari relaxin 

pada awal kehamilan. Kadar relaxin disirkulasi maternal dapat 

ditemukan dan meningkat dalam trimester pertama. Relaxin 

mempunyai pengaruh menenangkan hingga pertumbuhan 

janin menjadi baik hingga aterm. (Wiknjosastro.2007.h;95) 

5) Mammae 

Estrogen menimbulkan hipertrofi sistem saluran, 

sedangkan progestron manambah sel sel asinus pada 

mammae. Somatomammotropin mempengaruhi pertumbuhan 

sel sel asinus pula dan menimbulkan perubahan sel-sel, 

sehingga terjadi pembuatan kasein, laktalbumin, dan 

laktoglobulin. Dengan demikian mamma dipersiapkan untuk 

laktasi. (Wiknjosastro.2007.h;95) 

6) Sirkulasi Darah 

Sirkulasi darah ibu dalam kehamilan dipengaruhi oleh 

adanya sirkulasi ke plasenta, uterus yang membesar disertai 
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dengan membesarnya pembuluh pembuluh darah, mammae 

dan alat lainnya yang memang berfungsi berlebihan dalam 

kehamilan. 

Volume darah ibu dalam kehamilan bertambah secara 

fisiologis dengan adanya pencairan darah yang disebut 

hidremia. Volume darah akan bertambah banyak, kira- kira 

25%  dan mencapai puncaknya pada usia kehamilan 32 

minggu, diikuti denagn cardiac output tang meninggi sebanyak 

kira- kira 30%. Akibat hemodilusi tersebut yang mulai jelas 

timbul pada kehamilan 16 minggu, ibu yang mempunyai 

penyakit jantung dapat jatuh dalam keadaan dekompensasi 

kordis. (Winkjosastro.2007.h;96) 

7) Sistem Respirasi 

Seorang wanita hamil pada kelanjutan kehamilannya tidak 

jarang mengeluh tentang rasa sesak dan pendek napas. Hal 

ini ditemukan pada kehamilan 32 minggu ke atas. Oleh karena 

itu usus –usus tertekan oleh uterus yang membesar kearah 

diafragma sehingga diafragma kurang leluasa bergerak. Untuk 

memenuhi kebutuhan oksigen yang meningkat kira- kira 20%, 

seorang wanita hamil selalu bernapas lebih dalm, dan bagian 

bawah toraksnya juga melebar ke sisi, yang sesudah partus 

kadang kadang menetap jika tidak dirawat dengan baik. 

(Winkjosastro.2007.h;96) 
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8) Traktus Digestivus 

Pada bulan bulan pertama kehamilan terdapat perasaan 

eneg (nausea). Mungkin ini akibat kadar hormon estrogen 

yang meningkat. Tonus otot- otot traktus digestivus menurun, 

sehingga mortilitas seluruh traktus digestifus juga berkurang.  

Tidak jarang dijumpai pada bulan- bulan pertama kehamilan 

gejala muntah (emesis). Biasanya terjadi pada pagi hari, 

dikenal sebagai morning sickness. Emesis bila terlampau 

sering dan terlalu banyak dikeluarkan, disebut hiperemesis 

gravidarum, keadaan ini patologis. 

Salivasi adalah pengeluaran air liur berlebihan dari pada biasa. 

Bila terlampau banyak, ini pun menjadi 

patologis.(Winkjosastro.2007.h;97) 

9) Metabolisme 

Metabolisme mengalami perubahan yang mendasar, 

dimana kebutuhan nutrisi semakin meningkat untuk 

pertumbuhan janin dan persiapan ASI. Maka dari itu ibu hamil 

sangat perlu untuk memperhatikan susunan makanan empat 

sehat dan lima sempurnanya.  

(Manuaba.2010.h;94) 

10) Traktus Urinarius 

Karena pengaruh desakan hamil muda dan turunnya 

kepala janin pada hamil tua, terjadi gangguan miksi dalam 

bentuk sering berkemih. Desakan tersebut menyebabkan 

kandung kemih cepat terasa penuh. Hemodilusi menyebabkan 
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metabolisme air semakin lancar sehingga pembentukan urin 

akan bertambah. 

(Manuaba.2010.h;94) 

11) Perubahan Kulit 

Pada kulit terjadi deposit pigmen dan hiperpigmentasi 

karena pengaruh melanophore stimulating hormone lobus 

hipofisis anterior dan pengaruhi kelanjar suprarenalis. 

Hiperpigmentasi ini terjadi pada strie gravidarum livide atau 

alba, areola mammae, papilla mammae, linea nigra, pipi 

(khloasma gravidarum). Setelah persalinan hiperpigmentasi ini 

akan hilang.  

(Manuaba.2010.h;94)  

d. Diagnosis Banding kehamilan 

Pembesaran perut wanita tidak selamanya merupakan 

kehamilan sehingga perlu dilakukan diagnosa banding 

diantaranya: 

1) Hamil palsu (pseudosiesis) atau kehamilan spuria 

Dijumpai tanda dugaan hamil, tetapi dengan pemeriksaan alat 

canggih dan tes biologis tidak menunjukkan kehamilan. 

2) Tumor kandungan atau mioma uteri 

Terdapat pembesaran rahim, tetapi tidak disertai tanda hamil. 

Bentuk pembesaran merata. Perdarahan banyak saat 

menstruasi. 
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3) Kista ovarium 

Pembesaran perut, tetapi tidak disertai tanda hamil dan 

menstruasi terus berlangsung. Lamanya pembesaran perut 

dapat melampaui usia kehamilan. Pemeriksaan tes biologis 

kehamilan dengan hasil negatif. 

4) Hematometra 

Terlambat datang bulan yang dapat melampaui usia 

kehamilan. Perut terasa nyeri setiap bulan. Terjadi 

penumpukan darah dalam rahim. Tanda dan pemeriksaan 

kehamilan menunjukkan hasil yang positif, karena himen in 

perforata. 

5) Kandung kemih yang penuh 

Dengan malakukan kateterisasi maka pembesaran perut akan 

menghilang. 

(Manuaba.2010.h;109) 

e. Antenatal Care 

Pengawasan antenatal sangat penting dalam upaya untuk 

menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu maupun perinatal. 

Pengawasan antenatal memberikan manfaat dengan 

ditemukannya berbagai kelainan yang menyertai kehamilan 

secara dini, sehingga dapat diperhitungkan dan dipersiapkan 

langkah- langkah dalam pertolongan persalinannya. 

Secara khusus, pengawasan antenatal bertujuan untuk: 

1) Mengenal dan menangani sedini mungkin penyulit yang 

terdapat pada saat kehamilan. 
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2) Mengenal dan menangani penyakit penyertai kehamilan. 

3) Memberikan nasehat dan petunjuk yang berkaitan dengan 

kehamilan. 

4) Menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan perinatal. 

Jadwal pemeriksaan antenatal adalah sebagai berikut: 

1) Pemeriksaan pertama 

Dilakukan segera setelah diketahui terlambat haid. 

2) Pemeriksaan ulang 

a) Setiap bulan sampai usia kehamilan 6 sampai 7 bulan. 

b) Setiap 2 minggu samapai usia kehamilan 8 bulan. 

c) Setiap 1 minggu sejak usia kehamilan 8 bulan sampai 

terjadi persalinan. 

Konsep pemeriksaan atau pengawasan antenatal 

1) Anamnesis 

a) Data biologis 

b) Keluhan hamil 

c) Fisiologis 

d) Patologis (abnormal) 

2) Pemeriksaan fisik 

a) Pemeriksaan fisik umum 

b) Pemeriksaan fisik khusus, seperti: Obstetri, pemeriksaan 

dalam atau rektal, pemeriksaan ultrasonografi. 

c) Pemeriksaan psikologis 

d) Pemeriksaan laboratorium 
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2. Anemia 

a. Definisi 

1) Anemia adalah penurunan kapasitas darah dalam membawa 

oksigen, hal tersebut dapat terjadi akibat penurunan produksi 

sel darah merah (SDM) dan atau penurunan hemoglobin 

dalam darah. (M.Fraster dan A.Cooper.2009.h;328) 

2) Anemia merupakan suatu keadaan adanya penurunan kadar 

hemoglobin, hematokrit dan jumlah eritrosit dibawah nilai 

normal. Pada penderita anemia lebih sering disebut dengan 

kurang darah, kadar sel darah merah dalam darah 

(hemoglobin atau Hb) dibawah nilai normal. (Yeyeh dan 

Yulianti.2010.h;114) 

3) Definisi anemia secara umum adalah turunnya kadar 

hemoglobin kurang dari 12.0 g/100 ml darah pada wanita 

yang tidak hamil dan kurang dari 10.0 g/100 ml pada wanita 

yang hamil. (Varney.2002.h;152) 

4) Anemia dalam kehamilan ialah kondisi ibu dengan kadar 

Hemoglobin dibawah 11 g/dl pada trimester 1 dan 3 atau 

kadar < 10.5 g/dl pada trimester ke 2. Nilai batas tersebut dan 

perbedaanya dengan kondisi wanita tidak hamil terjadi karena 

hemodilusi, terutama pada trimester 2. 

(Prawirohardjo.2008.h;281) 

Anemia merupakan penurunan kapasitas pembawa oksigen dalam 

darah dengan kadar Hemoglobin dalam darah yaitu 10 g/dl untuk 

wanita hamil. 
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Tingkat- tingkat anemia pada ibu hamil: 

1) Hb 11 g% : tidak anemia 

2) Hb 9- 10 g% : anemia ringan 

3) Hb 7- 8 g% : anemia sedang 

4) Hb < 7 g% : anemia berat 

(Manuaba.2010.h;239) 

b. Etiologi 

Anemia dapat disebabkan oleh banyak hal, diantaranya adalah: 

1) Penghancuran sel darah merah yang berlebihan 

Sel- sel darah normal yang dihasilkan sumsum tulang 

belakang akan beredar melalui darah keseluruh tubuh. Sel darah 

yang usianya muda biasanya gampang pecah atau lisis sehingga 

terjadi anemia. Penghancuran sel darah yang berlebihan dapat 

disebabkan oleh: 

a) Masalah dengan sumsum tulang seperti limfoma, leukimia, 

atau multiple myeloma. 

b) Masalah dengan sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan 

kerusakan sel- sel darah (anemia hemolitik). 

c) Kemoterapi. 

d) Penyakit kronis. 

(Proverawati.2011.h;8) 

2) Perdarahan Aktif 

Kehilangan darah melalui perdarahan menstruasi berat 

atau luka dapat menyebabkan anemia. Kehilangan darah akut dari 

perdarahan internal atau perdarahan eksternal (seperti trauma) 
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dapat menyebabkan anemia dalam kurun waktu yang sangat 

singkat. (proverawati.2011.h;14-15) 

3) Anemia karena Kehamilan 

Peningkatan kadar cairan plasma selama kehamilan 

mengencerkan darah (hemodilusi) yang dapat tercermin sebagai 

anemia. (Proverawati.2011.h;16) 

4) Anemia karena gizi buruk 

Banyak vitamin dan mineral diperlukan untuk membuat sel-sel 

darah merah. Selain zat besi, vitamin B12 dan folat diperlukan 

untuk produksi hemoglobin yang tepat. Kekurangan dalam salah 

satu dapat menyebabkan anemia karena kurangnya produksi sel 

darah merah. (Proverawati.2011.h;17) 

5) Defisiensi Zat Besi 

Asupan makanan yang tidak memadai atau kehilangan normal 

secara berulang zat besi dalam darah dan berlangsung setiap 

bulan dan dengan demikian mencegah penyimpanan zat besi 

dalam darah. 

(Proverawati.2011.h;130) 

6) Penyakit Kronis 

Setiap kondisi medis jangka panjang dapat menyebabkan anemia. 

Mekanisme yang tepat dari 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) 
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7) Tuberculosis paru (TBC) 

Gejala dari penyakit ini pada awalnya yaitu terjadinya anemia 

seperti badan terasa lemah, nafsu makan berkurang dan turunnya 

berat badan. Maka dari itu biasanya penderita TBC akan 

mengalami anemia. 

(Wiknjosastro.2007.h;491) 

8) Cacing tambang, malaria serta sifilis 

Seorang wanita hamil yang menderita anemia karena cacing 

tambang, malaria dan sifilis akan bertambah berat dan akan 

mempunyai pengaruh yang tidak baik terhadap masa kehamilan, 

persalinan, nifas dan anak yang ada didalam kandungan. 

(Wiknjosastro.2007.h;458) 

c. Kalisifikasi Anemia 

1) Anemia defisiensi zat besi 

Anemia defisiensi zat besi merupakan adalah problema 

kesehatan yang dialami oleh wanita hamil dinegara Indonesia.  

(Yeyeh dan Yulianti.2010.h;114) 

Anemia defisiensi zat besi adalah penurunan jumlah sel 

darah merah dalam darah yang disebabkan oleh zat besi yang 

terlalu sedikit. Zat besi merupakan komponen utama dari 

hemoglobin. Kehilangan darah kronis karena alasan apapun 

adalah penyebab utama kadar zat besi yang rendah dalam tubuh 

karena menghabiskan simpanan besi tubuh untuk 

mengkompensasi hilangnya zat besi yang berlangsung. 

(Proverawati.2011.h;51-52) 
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2) Anemia defisiensi folat 

Anemia defisiensi folat adalah penurunan jumlah sel- sel 

darah merah karena kekurangan asam folat. Asam folat yang 

diperlukan untuk pembentukan sel darah merah dan 

pertumbuhan. Asam folat dapat diperoleh dengan mengkonsumsi 

sayuran berdaun hijau dan hati. Karena folat tidak disimpan 

dalam tubuh dalam jumlah besar, maka perlu untuk mendapatkan 

pasokan vitamin ini terus menerus melalui diet untuk 

mempertahankan tingkat normal. Anemia ini dapat meningkatkan 

resiko kecacatan pada tabung saraf (medullan spinalis di sumsum 

tulang belakang) dan mungkin sindrom alkohol janin. Anemia 

defisiensi folat juga sering disebut dengan anemia 

megaloblastik.(Proverawati.2011.h;45-46 & 131) 

3) Anemia Hemolitik 

Anemia hemolitik adalah suatu kondisi dimana tidak ada 

cukup sel darah merah dalam darah, karena kerusakn dini sel- sel 

darah merah. Sumsum tulang belakang tidak mempu 

memproduksi sel darah merah baru dengan cepat untuk 

menggantikan sel darah merah yang telah hancur, menyebabkan 

berkurangnya sel darah merah dalam darah, yang pada gilirannya 

berkurangnya kapasitas untuk memasok oksigen untuk  jaringan 

keseluruh tubuh. (Proverowati.2011.h;69-70) 

Anemia ini disebabkan penghancuran atau pemecahan sel darah 

merah yang lebih cepat dari pembuatannya. 

(Nugraheny.2010.h;32) 
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4) Anemia Hipoplasti 

Disebabkan oleh hipofungsi sumsum tulang untuk 

membentuk sel- sel darah merah baru. Penyebabnya belum 

diketahui kecuali yang disebabkan oleh infeksi berat (sepsis), 

keracunan dan sinar radiasi. (Nugraheny.2010.h;31-32) 

d. Patofisiologi 

Saat hamil tubuh mengalami perubahan yang signifikan. Jumlah 

darah dalam tubuh meningkat sekitar 20-30%, sehingga memerlukan 

peningkatan  kebutuhan pasokan besi dan vitamin untuk membuat 

Hemoglobin. Ketika hamil, tubuh membuat lebih banyak darah untuk 

berbagi dengan bayinya. Tubuh mungkin memerlukan darah hingga 

30% lebih banyak dari pada ketika tidak hamil. Jika tubuh tidak 

memiliki cukup zat besi, tubuh tidak dapat membuat darah ekstra. 

Hemoglobin adalah protein sel darah merah yang membawa oksigen 

ke sel-sel lain dalam tubuh. Ketika tubuh membutuhkan lebih banyak 

zat besi dibandingkan dengan yang telah tersedia, maka dapat terjadi 

anemia. (Proverowati.2011.h;128) 

Anemia lebih sering ditemukan dalam kehamilan karena 

keperluan akan zat-zat makanan makin bertambah dan terjadi pula 

perubahan-perubahan dalam darah dan sumsum tulang. Volume 

darah bertambah banyak dalam kehamilan, yang lazim disebut 

hidremia atau hipervolemia. Akan tetapi, bertambahnya sel-sel darah 

kurang dibandingkan dengan plasma, sehingga terjadi pengenceran 

darah (hemodilusi). Pertambahan tersebut berbanding sebagai 

berikut: plasma 30%, sel darah 18%, dan hemoglobin 19%. 
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Hemodilusi dianggap sebagai penyesuaian diri secara fisiologi dalam 

kehamilan dan bermanfaat bagi ibu yaitu dapat meringankan beban 

kerja jantung yang harus bekerja lebih berat dalam masa hamil, yang 

disebabkan oleh peningkatan  cardiac output akibat hipervolemia. 

Kerja jantung lebih ringan apabila viskositas darah rendah. Resistensi 

perifer berkurang pula, sehingga tekanan darah tidak naik. Kedua, 

pada perdarahan waktu persalinan, banyaknya unsur besi yang 

hilang lebih sedikit dibandingkan dengan apabila darah itu tetap 

kental. Bertambahnya darah dalam kehamilan sudah mulai sejak 

kehamilan umur 10 minggu dan mencapai puncaknya dalam 

kehamilan antara 32 dan 36 minggu. (Wiknjosastro.2006.hal;448) 

Perubahan hematologi sehubungan dengan kehamilan adalah 

oleh karena perubahan sirkulasi yang semakin meningkat terhadap 

plasenta dan pertumbuhan payudara. Volume plasma meningakat 45-

65% dimulai trimester II kehamilan dan maksimum terjadi pada bulan 

ke 9 dan meningkat sekitar 1000 ml, menurun sedikit menjelang aterm 

serta kembali normal 3 bulan setelah partus. Stimulasi yang 

menyebabkan meningkatnya volume plasma darah seperti laktogen 

plasma, yang menyebabkan peningkatan sekresi aldesteron. (Yeyeh 

dan Yulianti.2010.h;115) 

e. Faktor Predisposisi 

1) Faktor Lingkungan 

Didaerah pedesaan banyak dijumpai ibu hamil dengan mal nutrisi 

atau kekurangan gizi, hal ini merupakan penyebab dari anemia ibu 

hamil. (Manuaba.2010.h;238) 
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Selain itu perlu diperhitungkan juga faktor lingkungan yang 

mempengaruhi cara pemilihan tempat dan penolong persalinan 

sehingga dapat menimbulkan resiko saat persalinan atau saat 

hamil. (Manuaba.2010.h;242) 

2) Hiperemesis Gravidarum 

Muntah yang berlebihan mengakibatkan cairan tubuh semakin 

berkurang, sehingga darah menjadi kental yang dapat 

memperlambat peredaran darah yang berarti konsumsi O2 dan 

makanan ke jaringan berkurang, maka dari itu hal ini 

menyebabkan kerusakan jaringan yang akan memperburuk 

keadaan wanita hamil dan janin. (Manuaba.2010.h;229) 

3) Faktor umur 

Pada usia reproduksi 20-35 tahun, wanita memerlukan zat besi 

lebih tinggi dari laki- laki karena menjadi menstruasi. Dengan 

perdarahan setiap bulan maka akan kehilangan zat besi. Dengan 

adanya kehamilan ibu hamil akan mengalami hemodilusi sehingga 

relatif menjadi anemia. 

(Manuaba.2010.h;238) 

4) Pendidikan 

Selain untuk menambah identitas informasi tentang pendidikan Hal 

ini juga berhubungan dengan tingkat pengetahuan ibu hamil 

tentang nutrisi yang dikonsumsi, hal ini akan mempengaruhi 

terjadinya anemia akibat dari malnutrisi. (Matondang.dkk.2009.h;6) 
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5) Pekerjaan 

Jenis pekerjaan dapat berperan didalam timbulnya penyakit 

melalui beberapa jalan, yaitu: adanya faktor- faktor lingkungan 

yang langsung dapat menimbulkan penyakit- penyakit tertentu 

seperti anemia, dan penyakit akibat hewan- hewan tertentu seperti 

cacing tambang.  

(Notoajmodjo, Soekidjo.2007.h;22) 

6) Riwayat Kontrasepsi 

Riwayat kontrasepsi diperlukan karena alat kontrasepsi tertentu 

dapat mempengaruhi menstruasi pada wanita, salah satunya yaitu 

dengan menggunakan alat kontrasepsi IUD akan mempengaruhi 

jumlah darah pada saat menstruasi. Perdarahan yang banyak 

akan meningkatkan resiko terjadinya anemia.  

(Wheeler. Linda.2004.h;37) 

7) Kehamilan kembar (Gamelli) 

Menurut Wiknjosastro, 2007 bahwa ibu dengan kehamilan kembar 

lebih beresiko terjadi anemia. Hal itu dikarenakan pengenceran 

darah yang lebih banyak dari pada ibu hamil dengan janin tunggal. 

8) Psikososial 

Keadaan psikososial ibu hamil akan memengaruhi kesehatan juga 

kehamilannya. Bila ibu hamil mengalami gangguan psikologis dan 

tidak mengharakan kehamilannya maka akan mempengaruhi pola 

nutrisi ibu hamil tersebut akibatnya dapat menyebabkan anemia 

ada ibu hamil. 

(Varney.2007.h;127) 
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9) Ekonomi 

Ibu hamil dengan sosial ekonomi rendah dapat mempengaruhi 

pola asupan nutrisinya. Akibatnya ibu hamil akan kekurangan 

asupan nutrisi dan zat besi dalam tubuhnya sehingga akan terjadi 

anemia. 

(Manuaba.2010.h;238) 

f. Tanda dan Gejala (Manifastasi Klinis) 

Gejala awal biasanya tidak ada atau tidak spesifik (misalnya 

kelelahan, kelemahan, pusing, dispnea ringan dengan tenaga). 

Gejala dan tanda lain seperti pucat dan jika terjadi anemia berat akan 

mengalami takikardi atau hipotensi. Banyak gejala anemia selama 

kehamilan yang mungkin umum dialami seperti: 

1) Merasa lelah atau lemah 

2) Kulit pucat progresif dari kulit 

3) Denyut jantung cepat 

4) Sesak nafas 

5) Konsentrasi terganggu. 

(Proverawati.2011.h;135) 

Gejala anemia pada kehamilan yaitu ibu mengeluh cepat lelah, 

sering pusing, mata berkunang-kunang, malaise, nafsu makan turun, 

konsentrasi hilang, nafas pendek (pada anemia yang parah), 

konjungtiva pucat, muka pucat, ujung kuku pucat dan keluhan mual 

muntah lebih hebat pada hamil muda. (Manuaba.2010.h;239) 

Menurut Yeyeh dan Yulianti 2010 tanda dan gejala dari anemia 

adalah bisa berupa kepala pusing, palpitasi, berkunang kunang, 
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perubahan epitel kuku, gangguan sistem neuromuskular,  lesu, 

lemah, lelah, disphalgia, dan pembesaran kelanjar limpa. 

Menurut tingkatan anemia tanda dan gejalanya yaitu sebagai berikut: 

1) Anemia ringan 

Pada dasarnya penderita anemia ringan tidak menunjukan 

tanda dan gejala apapun, tetapi hanya mengalami sebagian 

dari gejala berikut: 

a) Kelelahan 

b) Penurunan energi 

c) Kelemahan 

d) Sesak napas 

e) Ringan 

f) Tampak pucat 

2) Anemia berat 

Beberapa diantaranya yaitu: 

a) Perubahan warna tinja menjadi hitam dan lengket 

b) Denyut jantung cepat 

c) Tekanan darah rendah 

d) Frekuensi pernapasan cepat 

e) Pucat dan kulit dingin 

f) Kulit kuning 

g) Pembesaran limpa 

h) Nyeri dada 

i) Pusing 

j) Kelalahan atau kurang energi 
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k) Sakit kepala 

l) Tidak bisa berkonsentrasi 

m) Sesak napas 

n) Pingsan 

g. Diagnosis Anemia pada Kehamilan 

Menurut Manuaba 2010 untuk menegakkan diagnosa anemia 

kehamilan dapat dilakukan dengan anamnesa, pada anamnesa akan 

didapatkan keluhan seperti: 

1) Keluhan cepat lelah. 

2) Keluhan sering pusing. 

3) Keluhan mata berkunang-kunang. 

4) Keluhan mual muntah yang lebih hebat pada hamil muda. 

5) Anoreksia yang bertambah berat 

6) Riwayat intake makanan selama kehamilan (kurang konsumsi 

sayuran dan protein hewan) 

7) Adanya perdarahan selama masa kehamilan 

8) Penyakit kronis yang diderita seperti: penyakit ginjal, inflamatosri, 

malignansi. 

9) Riwayat penggunaan obat seperti: pada penderita yang 

mengkonsumsi kina. (Joseph dan Nugroho.2011.h;63-64) 

Pada pemeriksaan fisik ditemukan: 

1) Konjungtiva pucat. 

2) Muka pucat. 

3) Kuku kuku jari pucat. 

4) Kuku kuku jari berbentuk sendok (spons nail) 
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5) Kulit dan selaput lendir terlihat pucat 

6) Takikardia 

7) Hiportensi 

8)  Perubahan pada gambaran lidah (atrofi lidah) 

9) Ceilosis 

10) Stomatitis 

(Joseph dan Nugroho.2011.h;64) 

h. Pemeriksaan Penunjang 

Pemeriksaan dan pengawasan Hb dapat dilakukan dengan 

menggunakan alat Sahli. Pemeriksaan darah dilakukan minimal dua 

kali selama kehamilan, yaitu pada trimester I dan trimester III. 

(Manuaba.2010.h;239) 

Menurut Saifudin A.B tahun 2007 menyebutkan bahwa 

pemeriksaan Hb dan darah tepi akan membantu memberikan data 

untuk mendiagnosa anemia yaitu dengan cara Spektrofotometri tetapi 

alat ini hanya tersedia di Rumah sakit saja.  

Pemeriksaan Serum besi merupakan pemeriksaan kadar zat besi 

dalam darah untuk menunjukan bahwa penyebab anemia adalah 

kekurangan zat besi dan untuk mengetahui pengoptimalan 

penyimpanan zat besi dalam tubuh. Feritin serum diperiksa untuk 

mengetahui kadar zat besi total yang ada didalam tubuh. Darah 

lengkap digunakan untuk memeriksa atau menentukan tingkat 

keparahan dan jenis anemia didalam tubuh. Sitologi sumsum tulang 

normal digunakan untuk mengevaluasi sel darah merah dan untuk 

menetukan fungsi susmsum tulang. Bilirubin dalam darah berguna 
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untuk menentukan apakah sel-sel darah merah telah dihancurkan 

didalam tubuh sehingga tubuh menjadi anemia. 

(Proverawati.2011.h;27-29) 

i. Penatalaksanaan 

1) Penatalaksanaan umum 

Pada dasarnya penatalaksanaan pada anemia yaitu tergantung 

oleh penyebab anemia itu sendiri, diantaranya: 

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, dibawah 8 gr% adalah anemia 

berat. Bila pemeriksaan tidak tersedia, periksa kelopak mata 

dan perkirakaan ada atau tidaknya anemia. 

c) Beri 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) Beri pendidikan kesehatan tentang cara mengolah makanan 

yang baik dan benar. 

e) Beri 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. 
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f) Diberikan Sulfas ferosus atau glukonas ferosus secara peroral 

dengan dosis 3- 5 X 0.2 mg, atau bila ibu hamil tidak tahan 

pemberian peroral atau absorbsi disaluran cerna kurang baik, 

diberikan terapi melalui intramuskuler atau intravena. 

Kemasan ini antara lain seperti: imferon, jectofer dan ferrigen. 

Hasilnya lebih cepat dibandingkan dengan peroral. 

(Marmi.2011.h;53) 

g) Rujukan ibu hamil anemia untuk pemeriksaan terhadap 

penyakit cacing atau parasit atau penyakit lainnya. 

h) Jika diduga 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 pada TM II perlu diberi zat besi dan 

asam folat secara IM. 

i) Rujuk ibu hamil dengan anemia berat dan rencanakan untuk 

bersalin diRumah Sakit. 

j) Sarankan ibu hamil dengan anemia untuk tetap minum tablet 

zat besi 4-6 bulan setelah persalinan. 

(Meilani.2009.h;41-42) 

Menurut Saifudin A.B tahun 2007 penanganan anemia dalam 

kehamilan menurut tingkat pelayanan adalah sebagai berikut: 

a) Polindes :  

(1) Membuat diagnostik : klinik dan rujukan pemeriksaan 

laboratorium 

(2) Memberikan terapi oral besi 60 mg/hari 
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(3) Penyuluhan gizi pada ibu hamil dan menyusui 

b) Puskesmas 

(1) Membuat diagnosa dan terapi 

(2) Menetukan penyakit kronik (TBC dan malaria) dan 

penanganannya 

c) Rumah Sakit 

(1) Membuat diagnostik dan terapi 

(2) Diagnostik thalasemia dengan elektroforesis Hb, bila ibu 

ternyata pembawa sifat, perlu tes pada suami untuk 

menentukan resiko bayi. 

2) Penatalaksanaan khusus 

a) Anemia ringan  

(1) Pada kehamilan dengan kadar Hb 9-10 gr% masih 

dianggap ringan sehingga hanyaperlu 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  

(1) Pengobatan dapat dimulai dengan preparat besi seros 

600-1000 mg/hari seperti sulfat ferosus atau glukosa 

ferosus. (Winjosastro,2005:h.452) 
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(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) 

j. Pemberian tablet Fe selama masa kehamilan 

Menurut Saifuddin, 2002Memberikan preparat besi yaitu fero 

sulfat, fero glukonat  atau Na-fero bisirat.  Pemberian preparat 60 

mg/hari dapat menaikan kadar Hb sebanyak 1 gr%/ bulan.  Saat 

ini program nasional menganjurkan kombinasi 60 mg besi dan 50 

nanogram asam folat untuk profilaksis anemia. 

k. Pengaruh Anemia terhadap Kehamilan 

Anemia yang terjadi pada masa kehamilan dapat menyebabkan 

komplikasi- komplikasi seperti berikut: 
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1) Keguguran (abortus) 

Kadar Hb yang rendah akan mempengaruhi kemampuan 

sistem maternal untuk memindahkan oksigen dan nutrisi yang 

cukup ke janin hal ini dapat menimbulkan abortus. 

(Fraser,Diane.2009.h;329) 

2) Partus prematurus 

3) Inersia uteri 

4) Partus lama 

5) Atonia uteri 

6) Perdarahan  

Para ibu yang menderita anemia dalam kehamilan akan 

sangat rentan infeksi dan perdarahan, walaupun 

perdarahannya hanya sedikit. Pengalaman membuktikan 

bahwa kematian ibu karena perdarahan lebih sering terjadi 

pada ibu yang menderita anemia pada kehamilan sebelumnya. 

(Wiknjosastro. 2006.h; 364) 

7) Anemia Sedang 

Pada ibu hamil yang menderita anemia ringan bila tidak 

ditangani dengan baik dan sedini mungkin akan menjadikan 

anemia sedang yang pasti akan memberatkan kondisi ibu 

hamil akan semakin menurun dan akan mudah mengalami 

komplikasi lain. (Wiknjosastro. 2006.h; 364) 

8) Syok 

9) Afibrinogenemia dan hipofibrinogenemia 

10) Infeksi intrapartum 
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11) Bila terjadi anemia gravis (Hb dibawah 4 gr%) terjadi payah 

jantung yang bukan saja menyulitkan kehamilan dan 

persalinan, bahkan bisa fatal. 

(Marmi.2011.h;52) 

l. Pengaruh Anemia terhadap Hasil Konsepsi 

Bila ibu hamil mengalami anemia maka pengaruhnya terhadap 

hasil konsepsi adalah sebagai berikut: 

1) Kematian mudigah atau keguguran atau abortus. 

2) Kematian janin dalam kandungan atau IUFD 

3) Kematian janin waktu lahir (Stilbirth) 

4) Kematian perinatal tinggi 

5) Bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) 

Hemodilusi menyebabkan konsentrasi Hb rendah yang 

mengakibatkan janin tidak bisa berkembang dengan baik yang 

disertai dengan insiden berat badan lahir rendah. 

(Fraser,Diane.2009.h;329) 

6) Kelainan konginental (kelainan bawaan) 

7) Cadangan zat besi kurang. 

(Nugraheni.2010.h;31)  

B. Tinjauan Teori Asuhan Kebidanan 

Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh 

bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis 

mulai pengkajian, analisis data, diagnosis kebidanan, perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. 
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Varney menjelaskan bahwa proses manajemen merupakan proses 

pemecahan masalah yang ditemukan oleh perawat dan bidan pada awal 

tahun 1970. Proses ini memperkenalkan sebuah metode dengan 

pengorganisasian, pemikiran dan tindakan- tindakan dengan urutan yang 

logis dan menguntungkan baik bagi klien maupun bagi tenaga kesehatan. 

Proses manajemen kebidanan terdiri dari tujuh langkah yang berurutan 

dan setiap langkah disempurnakan secara periodik. Proses dimulai  

dengan mengumpulkan data dasar dan berakhir dengan evaluasi. Ketujuh 

langkah tersebut membentuk suatu kerangka lengkap yang dapat 

diaplikasikan dalam situasi apapun. Akan tetapi, setiap langkah dapat 

diuraikan lagi menjadi langkah- langkah yang lebih rinci dan ini bisa 

berubah sesuai dengan kebutuhan klien. Langkah- langkah tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Langkah I : Pengumpulan Data Dasar 

Pada langkah ini dikumpulkan semua informasi yang akurat dari 

semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Bidan 

mengumpulkan semua data dasar awal yang lengkap dengan cara 

mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi 

keadaan klien secara lengkap, yaitu: 

a. Riwayat kesehatan 

b. Pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan. 

c. Meninjau catatan terbaru atau catatan sebelumnya 

d. Meninjau data laboratorium dan membandingkannya dengan hasil 

studi. 
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2. Langkah II : Interpretasi Data Dasar 

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosis 

atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang 

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

sudah dikumpulkan diintepretasikan sehingga ditemukan masalah 

atau diagnostik yang spesifik. 

3. Langkah III : Mengidentifikasi Diagnosis atau Masalah Potensial 

Pada tahap ini diidentifikasi masalah atau diagnosa potensial ain 

berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosis yang telah 

diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila 

memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien bidan 

diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosis atau masalah potensial 

ini benar- benar terjadi. 

4. Langkah IV : Mengidentifikasi dan Menetapkan Kebutuhan yang 

Memerlukan Penanganan Segera 

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan dan atau untuk 

dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim 

kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. 

Data baru mungkin saja dikumpulkan dan dievaluasi. Dari data yang 

dikumpulkan dapat menunjukkan satu situasi yang memerlukan 

tindakan segera sementara yang lain harus menunggu intervensi. 

5. Langkah V : Perencanaan Asuhan yang Menyeluruh 

Pada langkah ini dilakukan perencanaan yang menyeluruh, ditentukan 

langkah- langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan 

manajemen terhadap diagnosis atau masalah yang telah diidentifikasi 
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atau diantisipasi, pada langkah ini data dasar yang belum lengkap 

dapat dilengkapi. 

Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi apa yang 

sudah teridentifikasi dari kondisi klien atau dari setiap masalah yang 

berkaitan tetapi juga dari kerangka pedoman antisipasi terhadap klien 

tersebut seperti apa yang diperkirakan akan terjadi berikutnya. 

6. Langkah VI : Pelaksanaan  

Pada langkah ini rencana asuhan yang menyeluruh harus 

dilaksanakan secara efisien dan aman. Manajemen yang e3fisien 

akan menyingkat waktu dan biaya serta meningkatkan muu dari 

asuhan klien. 

7. Langkah VII : Evaluasi 

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang 

sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan 

apakah benar- benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan 

sebagaimana yang telah diidentifikasi didalam masalah dan 

diagnosis. 

(Muslihatun.2009.h;114-119) 

S : Data Subyektif 

Data subyektif berhubungan dengan masalah dari sudut pandang 

pasien. Ekspresi pasien mengenai kekhawatiran dan keluhannya 

yang dicatat sebagai kutipan langsung atau ringkasan yang akan 

berhubungan dengan diagnosis. Data subyektif ini nantinya akan 

menguatkan diagnosis yang akan disusun. 
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O : Data Obyektif 

Data yang diperoleh dari melalui observasi yang jujur dari 

pemeriksaan fisik pasien, pemeriksaan laboratorium. Catatan medik 

dan informasi dari keluarga atau orang lain dapat dimasukkan dalam 

data obyektif ini. Data ini akan memberikan bukti gejala klinis pasien 

dan fakta yang berhubungan dengan diagnosis. 

A: Assessment 

Assessmen merupakan pendokumentasian hasil analisis dan 

interpretasi (kesimpulan) dari data subyektif dan obyektif. 

P: Planning 

Planing atau perencanaan adalah membuat rencana asuhan saat ini 

dan yang akan datang. rencana asuhan disusun berdasrkan hasil 

analisis dan interpretasi data. 

(muslihatun,mufdilah,setiyawati.2009.h;90-91) 

Pengkajian data pada pasien dirancang secara tradisional untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai dengan sistem tubuh. Pengkajian 

ini biasanya berisi sejumlah gejala pada sistem tubuh, disertai sebuah 

kotak untuk memberi tanda sesuai dengan gejala yang ditemukan 

ataupun disangkal oleh ibu hamil ataupun pasien. 

(Muslikhatun, Mufdlilah dan setiyawati.2009.h;130-131) 
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 Dan format pengkajian ibu hamil dengan anemia yaitu sebagai berikut: 

1. Pengkajian 

a. Data Subyektif 

1) Identitas Klien 

a) Nama 

Identitas dimulai dengan nama pasien, yang harus jelas 

dan lengkap seperti: nama depan, nama tengah dan nama 

belakang agar tidak tertukar dengan pasien lain yang 

mungkin namanya sama. (Matondang.dkk.2009.h;5) 

b) Umur 

Pada usia reproduksi 20-35 tahun, wanita memerlukan zat 

besi lebih tinggi dari laki- laki karena menjadi menstruasi. 

Dengan perdarahan setiap bulan maka akan kehilangan 

zat besi. Dengan adanya kehamilan ibu hamil akan 

mengalami hemodilusi sehingga relatif menjadi anemia. 

(Manuaba.2010.h;238) 

c) Pendidikan 

Selain untuk menambah identitas informasi tentang 

pendidikan Hal ini juga berhubungan dengan tingkat 

pengetahuan ibu hamil tentang nutrisi yang dikonsumsi, hal 

ini akan mempengaruhi terjadinya anemia akibat dari 

malnutrisi. (Matondang.dkk.2009.h;6) 

d) Pekerjaan 

Jenis pekerjaan dapat berperan didalam timbulnya penyakit 

melalui beberapa jalan, yaitu: adanya faktor- faktor 
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lingkungan yang langsung dapat menimbulkan penyakit- 

penyakit tertentu seperti anemia, dan penyakit akibat 

hewan- hewan tertentu seperti cacing tambang. Ibu hamil 

yang berprofesi sebagai petani akan beresiko terkena 

infeksi cacing tambang sehingga lebih beresiko terkena 

anemia. 

(Notoajmodjo, Soekidjo.2007.h;22) 

e) Alamat 

Tempat tinggal merupakan informasi yang penting 

dipastikan. Beberapa orang tidak memiliki tempat tinggal, 

tinggal ditempat penampungan menghambat 

kemampuannya untuk mempertahankan resiko terhadap 

suatu penyakit dan juga untuk membedakan antara pasien 

yang satu dengan yang lain yang mempunyai nama yang 

sama.(Varney, Helen.2007.h;31) 

Didaerah pedesaan banyak dijumpai ibu hamil dengan mal 

nutrisi atau kekurangan gizi, hal ini merupakan penyebab 

dari anemia ibu hamil. (Manuaba.2010.h;238) 

2) Keluhan Utama 

Menurut Manuaba 2010 pada anamnesa ibu hamil dengan 

anemia akan didapatkan keluhan seperti: Keluhan cepat lelah, 

Keluhan sering pusing, Keluhan mata berkunang-kunang, 

Keluhan mual muntah yang lebih hebat pada hamil muda. 
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3) Riwayat Kesehatan 

a) Riwayat kesehatan dahulu 

(1) Tuberculosis paru (TBC) 

Gejala dari penyakit ini pada awalnya yaitu terjadinya 

anemia seperti badan terasa lemah, nafsu makan 

berkurang dan turunnya berat badan. Maka dari itu 

biasanya penderita TBC akan mengalami anemia. 

(Wiknjosastro.2007.h;491) 

(2) Cacing tambang, malaria serta sifilis 

Seorang wanita hamil yang menderita anemia karena 

cacing tambang, malaria dan sifilis akan bertambah 

berat dan akan mempunyai pengaruh yang tidak baik 

terhadap masa kehamilan, persalinan, nifas dan anak 

yang ada didalam kandungan. 

(Wiknjosastro.2007.h;458) 

(3) Penyakit Kronis 

Setiap kondisi medis jangka panjang dapat 

menyebabkan anemia. Mekanisme yang tepat dari 

proses ini tidak diketahui, tetapi setiap berlangsung 

lama dan kondisi medis yang berkelanjutan seperti 

infeksi kronis atau kangker dapat menyebabkan 

anemia. (Proverawati.2011.h;16) 

(4) Riwayat penggunaan obat seperti: pada penderita 

yang mengkonsumsi kina untuk pengobatan malaria 
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yang dapat meningkatkan resiko terkena anemia. 

(Joseph dan Nugroho.2011.h;63-64) 

b) Riwayat kesehatan sekarang 

(1) Tuberculosis paru (TBC) 

Gejala dari penyakit ini pada awalnya yaitu terjadinya 

anemia seperti badan terasa lemah, nafsu makan 

berkurang dan turunnya berat badan. Maka dari itu 

biasanya penderita TBC akan mengalami anemia. 

(Wiknjosastro.2007.h;491) 

(2) Cacing tambang, malaria serta sifilis 

Seorang wanita hamil yang menderita anemia karena 

cacing tambang, malaria dan sifilis akan bertambah 

berat dan akan mempunyai pengaruh yang tidak baik 

terhadap masa kehamilan, persalinan, nifas dan anak 

yang ada didalam kandungan. 

(Wiknjosastro.2007.h;458) 

(3) Penyakit Kronis 

Setiap kondisi medis jangka panjang dapat 

menyebabkan anemia. Mekanisme yang tepat dari 

proses ini tidak diketahui, tetapi setiap berlangsung 

lama dan kondisi medis yang berkelanjutan seperti 

infeksi kronis atau kangker dapat menyebabkan 

anemia. (Proverawati.2011.h;16) 
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c) Riwayat penyakit keluarga 

Menurut Wiknjosastro, 2007 bahwa ibu dengan kehamilan 

kembar lebih beresiko terjadi anemia. Hal itu dikarenakan 

pengenceran darah yang lebih banyak dari pada ibu hamil 

dengan janin tunggal. 

4) Riwayat Obstetri 

a) Riwayat Menstruasi 

Perdarahan yang banyak atau kehilangan 20% dari 

volume total darah dalam tubuh akan meningkatkan resiko 

terjadinya anemia, maka dari itu kita harus mengetahui 

tentang hari pertama haid terakhir, lama, banyaknya dan 

siklusnya.  

(Sinclain.2010.h;451)  

b) Hari pertama menstruasi terakhir 

Riwayat menstruasi yang akurat biasanya membantu 

penetapan tanggal perkiraan kelahiran (HPL) yang sering 

disebut sebagai tanggal perkiraan partus. Karena anemia 

dalam kehamilan terjadi pada saat 10 minggu hingga 

sampai puncaknya yaitu umur kehamilan 32-36 minggu. 

c) Riwayat kehamilan dahulu 

Data esensial tentang kehamilan terdahulu mencangkup 

bulan dan tahun kehamilan tersebut berakhir, usia gestasi, 

riwayat persalinan, komplikasi yang terjadi, berat lahir dan 

jenis kelamin. interval antar kehamilanperlu dikaji 
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karenaada kemungkinan resiko terjadi anemia pada ibu 

hamil jika interval antar kelahiran kurang dari 12 bulan. 

d) Riwayat Kehamilan sekarang 

(1) G P A 

G : Gravida 

Gravida adalah jumlah kehamilan yang pernah dialami 

oleh wanita tersebut. Hal ini sangat diperlukan untuk 

mengetahui seberapa banyak gravida seseorang, 

karena ibu yang terlalu banyak dan sering hamil akan 

meningkatkan resiko terkena anemia. 

P: Para 

Para merupakan kehamilan yang berakhir dengan 

kelahiran bayi atau bayi telah mencapai titik mampu 

bertahan hidup. Karena jumlah kelahiran dan interval 

antar kelahiran akan menyebabkan ibu rentan sekali 

terjadi anemia. 

(Varney, Hellen.2007.525) 

A: Abortus 

Abortus adalah kehamilan yang berakhir sebelum usia 

kehamilan 20 minggu atau memiliki berat kurang dari 

500 gram. Mengingat bahwa ibu yang mengalami 

anemia rentan terjadi abortus. 

(Varney, Hellen.2007.525) 

Kadar Hb yang rendah akan mempengaruhi 

kemampuan sistem maternal untuk memindahkan 
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oksigen dan nutrisi yang cukup ke janin hal ini dapat 

menimbulkan abortus. 

(Fraser,Diane.2009.h;329) 

(2) Riwayat Antenatal Care (ANC) 

Riwayat kehamilan saat ini dirancang untuk 

mendeteksi komplikasi, beberapa ketidaknyamanan, 

dan setiap keluhan seputar kehamilan. 

(Varney. M.Kriebs dan L.Gegor.2007.h;523-525) 

Kunjungan antenatal merupakan kunjungan ibu 

hamil kepada tenaga kesehatan untuk memeriksakan 

kehamilannya, dalam satu periode kehamilannya 

minimal ibu hamil memeriksakan kehamilannya 

selama empat kali yaitu satu kali pada trimester I atau 

pada usia kehamilam kurang dari 28 minggu, satu kali 

pada trimester ke II atau pada usia kehamilan 28 

sampai 36 minggu dan dua kali pada trimester ke III 

atau pada usia kehamilan lebih dari 36 minggu. 

Selama kunjungan antenatal ibu hamil akan 

mendapatkan serangkaian pelayanan yang terkait 

dengan upaya untuk memastikan ada atau tidaknya 

kelainan dalam kehamilan. 

(Prawirohardjo.2008.h;279) 

Diantaranya yaitu pemeriksaan dan pengawasan 

Hb dapat dilakukan dengan menggunakan alat Sahli. 

Pemeriksaan darah dilakukan minimal dua kali selama 
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kehamilan, yaitu pada trimester I dan trimester III. 

(Manuaba.2010.h;239) 

5) Riwayat Kontrasepsi 

Riwayat kontrasepsi diperlukan karena alat kontrasepsi 

tertentu dapat mempengaruhi menstruasi pada wanita, salah 

satunya yaitu dengan menggunakan alat kontrasepsi IUD 

akan mempengaruhi jumlah darah pada saat menstruasi. 

Perdarahan yang banyak akan meningkatkan resiko terjadinya 

anemia.  

(Wheeler. Linda.2004.h;37) 

6) Pola Kebutuhan Sehari- hari 

a) Pola Nutrisi 

Banyak vitamin dan mineral diperlukan untuk membuat sel-

sel darah merah. Selain zat besi, vitamin B12 dan folat 

diperlukan untuk produksi hemoglobin yang tepat. 

Kekurangan dalam salah satu dapat menyebabkan anemia 

karena kurangnya produksi sel darah merah. 

(Proverawati.2011.h;17) 

Anoreksia yang bertambah berat dan Riwayat intake 

makanan selama kehamilan (kurang konsumsi sayuran dan 

protein hewan) akan meningkatkan kejadian anemia pada 

ibu hamil. Asupan makanan yang tidak memadai atau 

kehilangan normal secara berulang zat besi dalam darah 

dan berlangsung setiap bulan dan dengan demikian 
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mencegah penyimpanan zat besi dalam 

darah.(Proverawati.2011.h;130) 

b) Pola Seksual 

Riwayat hubungan seksual dan penyalahgunaan zat telah 

menjadi hal yang sangat penting sebagai skrining penyakit 

menular dan HIV/AIDS dan sifilis akan beresiko terkena 

anemia.(Varney, Helen.2007.h;31) 

7) Psikososial 

Keadaan psikososial ibu hamil akan memengaruhi kesehatan 

juga kehamilannya. Bila ibu hamil mengalami gangguan 

psikologis dan tidak mengharakan kehamilannya maka akan 

mempengaruhi pola nutrisi ibu hamil tersebut akibatnya dapat 

menyebabkan anemia ada ibu hamil. 

(Varney.2007.h;127) 

8) Ekonomi 

Ibu hamil dengan sosial ekonomi rendah dapat mempengaruhi 

pola asupan nutrisinya. Akibatnya ibu hamil akan kekurangan 

asupan nutrisi dan zat besi dalam tubuhnya sehingga akan 

terjadi anemia.(Manuaba.2010.h;238) 

9) Lingkungan yang Berpengaruh 

Didaerah pedesaan banyak dijumpai ibu hamil dengan mal 

nutrisi atau kekurangan gizi, hal ini merupakan penyebab dari 

anemia ibu hamil. (Manuaba.2010.h;238) 

Selain itu perlu diperhitungkan juga faktor lingkungan yang 

mempengaruhi cara pemilihan tempat dan penolong 
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persalinan sehingga dapat menimbulkan resiko saat 

persalinan atau saat hamil. Karena biasanya orang yang 

hidup dipedesaan dan jauh dari keramaian mereka masih 

memilih dukun dan bersalin dirumah sehingga terjadinya 

perdarahan tidak bisa dihindari lagi, yang kemudian akan 

berpengaruh pada kadar hemoglobin dalam darah yang akan 

menyebabkan anemia. 

(Manuaba.2010.h;242) 

b. Data Obyektif 

1) Keadaan Umum 

Keadaan umum diamati mulai dari pertama kali bertemu, dan 

dilanjutkan sewaktu mengukur tanda- tanda vital. Biasanya 

penderita anemia ringan tidak akan mengganggu keadaan 

umum. 

(Priharjo.Robert.2007.h;22) 

2) Tingkat Kesadaran 

Ibu hamil yang menderita anemia ringan tetap sadar penuh 

atau composmentis, tetapi jika anemia sudah berubah 

menjadi anemia berat akan mengakibatkan menurunnya 

kesadaran sampai apatis bahkan somnolen, itu dikarenakan 

menurunnya kadar hemoglobin dalam darah sehingga akan 

menyebabkan terjadinya kurangnya pasokan oksigen didalam 

tubuh. 

(Yeyeh dan Yulianti.2010.h;) 
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3) Tanda Vital 

a) Tekanan darah 

Pada ibu hamil yang mengalami anemia cenderung 

tekanan darahnya tidak naik itu dikarenakan terjadinya 

pengenceran darah sehingga meringankankerja jantung. 

(Winkjosastro.2007.h;448) 

b) Nadi 

Laju nadi dikaji karena berhubungan dengan kelainan 

tertentu, misalnya laju nadi yang terlalu cepat 

(Takikardia). Biasanya ibu hamil dengan anemia berat 

akan mengakibatkan denyut jantung cepat sehingga akan 

menyebabkan laju nadi yang cepat. Itu terjadi karena 

kurangnya pasokan oksigen dalam darah sehingga 

oksigen yang masuk kedalam jaringan akan kurang, 

sehingga memicu kerja jantung untuk memompa lebih 

banyak darah ke jaringan sehingga jaringan tidak 

kekurangan oksigen. 

(Proverawati.2011.h;22)  

c) Respirasi 

Frekuensi respirasi pada ibu hamil dengan anemia berat 

cenderung cepat itu dikarenakan kinerja jantung yang 

meningkat sehingga merangsang paru-paru untuk 

menghirup oksigen lebih banyak.(Proverawati.2011.h;22) 
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4) Berat badan 

Pada masa kehamilannya ibu hamil harus mengalami 

kenaikan berat badan, kenaikan berat badan ini dipengaruhi 

oleh semakin berkembangnya janin dan plasenta dalam 

uterus. Normalnya berat badanibu hamil harus naik antara 6,5 

Kg sampai 16 Kg selama masa hamilnya. Ibu hamil yang 

berat badannya tidak naik biasanya karena kekurangan nutrisi 

atau malnutrisi, sedangkan kekurangan nutrisi pada ibu hamil 

akan menyebabkan anemia.  

(Wiknjosastro.2007.161) 

5) Lingkar Lengan Atas 

Lingkar lengan atas (LILA) dikaji untuk menunjukan status gizi 

pasien, karena status gizi dapat menunjukkan apakah ibu 

hamil mengalami kekurangan gizi atau gizi cukup. LILA ibu 

hamil dikatakan normal atau tidak kekurangan gizi yaitu lebih 

dari 23.5 cm, ibu hamil yang mempunyai LILA kurang dari 

23.5 cm akan lebih rentan terkena anemia karena kurangnya 

nutrisi dalam tubuh, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa 

ibu yang mempunyai LILA lebih dari 23.5 cm juga akan 

mengalami anemia. 

(Matondang.dkk.2009.h;33) 

6) Status present 

a) Mata 

Pada pemeriksaan mata terdapat Konjungtiva yang pucat. 
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b) Muka 

Ibu hamil dengan anemia biasanya mukanya terlihat 

pucat. 

c) Mulut 

Pemeriksaan bagian mulut akan ditemukan perubahan 

pada gambaran lidah (atrofi lidah) dan warna bibirnya 

menjadi pucat. 

d) Ekstremitas 

Kuku kuku jari menjadi pucat, Kuku kuku jari berbentuk 

sendok (spons nail) 

e) Kulit 

Kulit dan selaput lendir terlihat pucat. 

(Joseph dan Nugroho.2011.h;64) 

7) Status Obstetrikus   

a) Abdomen 

Pemeriksaan abdomen dipertengahan awal kehamilan 

harus dilakukan secara menyeluruh, seiring kemajuan 

kehamilan semakin sulit meraba organ lain selain uterus. 

Perhatian khusus pada abdomen wanita hamil meliputi 

denyut jantung janin, tinggi fundus dan bagian presentasi 

janin. 

(Varney. M.Kriebs. L.Gegor.2007.h;1063) 

(1) Tinggi fundus uteri 

Pada ibu hamil dengan anemia tinggi fundus uterinya 

tidak sesuai dengan umur kehamilannya karena asuan 
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nutrisi yang kurang dan terjadi penghambatan tumbuh 

kembang janin di uterus. 

(Manuaba.2010.h;31) 

(2) Leopold I-IV 

Perasat loepold adalan empat macam perasat yang 

dimulai dari fundus dan berakhir ditepi panggul. Pada 

saat melakukan perasat ini perhatikan bentuk uterus 

dan warna kulit abdomen. 

(a) Leopold I 

Tempatkan tangan disisi fundus dan lengkungan 

berada disekeliling puncak fundus, menilai bagian 

janin yang teraba bulat, teraba tidak teratur, dan 

lunak atau teraba balotemen. 

(b) Leopold II 

Menempatkan tangan pada dua sisi abdomen 

dengan menilai teraba massa kecil, menonjol, 

tidak teratur yang bergerak ketika ditekan atau 

menendang (ekstremitas) atau teraba bagian yang 

keras dan memanjang (punggung). 

(c) Leopold III 

Dilakukan dengan cara memegang bagian bawah 

sedikit diatas simfisis pubis antara ibu jari da jari 

tengah salah satu tangan. Jika hasilnya kepala 

maka tidak akan mudah digerakkan, terutama jika 

kepala sudah memasuki pintu atas panggul. 
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(d) Leopold IV 

Menekan dalam dengan menggunakan ujung jari 

kedalam abdomen bawah dan gerakkan kepintu 

atas panggul. Maka kedua tangan akan 

menemukan secara simultan massa bulat yang 

sama- sama menonjol dikedua sisi. 

(Varney. Helen.2007.h;1054-1063) 

(3) Denyut jantung janin 

Palpasi abdomen yang menetukan letak, 

presentasi, posisi, dan variasi janin memungkinkan 

untuk menentukan lokasi denyut jantung janin. 

Denyut jantung janin cukup bulan dengan bagian 

presentasi telah turun paling baik didengar pada 

lokasi umum yang tertera. 

(Varney. M.Kriebs. L.Gegor.2007.h;1063)  

8) Pemeriksaan penunjang 

Pemeriksaan dan pengawasan Hb dapat dilakukan dengan 

menggunakan alat Sahli. Pemeriksaan darah dilakukan 

minimal dua kali selama kehamilan, yaitu pada trimester I dan 

trimester III. (Manuaba.2010.h;239) 

Menurut Saifudin A.B tahun 2007 menyebutkan bahwa 

pemeriksaan Hb dan darah tepi akan membantu memberikan 

data untuk mendiagnosa anemia yaitu dengan cara 

Spektrofotometri tetapi alat ini hanya tersedia di Rumah sakit 

saja.  
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Pemeriksaan serum besi, feritin serum, darah lengkap, sitologi 

sumsum tulang normal, bilirubin dalam darah.  

(Joseph dan Nugroho.2011.h;65) 

2. Interpretasi Data 

1) Diagnosa 

Menurut Manuaba 2010 untuk menegakkan diagnosa anemia 

kehamilan dapat dilakukan dengan anamnesa, dan 

pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang. 

Data subyektif :  Keluhan cepat lelah, sering pusing, mata 

berkunang-kunang, mual muntah yang lebih hebat pada hamil 

muda, Anoreksia yang bertambah berat, Riwayat intake 

makanan selama kehamilan (kurang konsumsi sayuran dan 

protein hewan), Adanya perdarahan selama masa kehamilan, 

Penyakit kronis yang diderita seperti: penyakit ginjal, 

inflamatosri, malignansi dan Riwayat penggunaan obat seperti: 

pada penderita yang mengkonsumsi kina. 

(Joseph dan Nugroho.2011.h;63-64) 

Data obyektif :Konjungtiva pucat, Muka pucat, Kuku kuku jari 

pucat, Kuku kuku jari berbentuk sendok (spons nail), Kulit dan 

selaput lendir terlihat pucat, Takikardia, Hiportensi, Perubahan 

pada gambaran lidah(atrofi lidah), Ceilosis, Stomatitis. 

(Joseph dan Nugroho.2011.h;64) 

Dengan diagnosa yang ditegakkan adalah Ny. umur tahun G P 

A hamil dengan anemia. 
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2) Masalah 

- 

3. Diagnosa Potensial 

Anemia ringan yang terjadi pada masa kehamilan dapat 

menyebabkan komplikasi-komplikasi seperti : anemia sedang, 

abortus, partus prematurus, inersia uteri, partus lama, atonia uteri, 

perdarahan antepartum, syok, infeksi intrapartum,  iufd, stilbirth, 

BBLR, dan kelainan konginental. (Nugraheni.2010.h;31)  

4. Identifikasi Kebutuhan Akan Tindakan Segera atau Kolaborasi dan 

Konsultasi. 

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan dan atau 

untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim 

kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. Data baru 

mungkin saja dikumpulkan dan dievaluasi. Dari data yang 

dikumpulkan dapat menunjukkan satu situasi yang memerlukan 

tindakan segera sementara yang lain harus menunggu intervensi. 

(Muslihatun.2009.h;116) 

Pada ibu hamil dengan anemia memerlukan kolaborasi langsung 

dengan tim kesehatan laboratorium untuk pemeriksaan 

laboratorium untuk pemeriksaan adanya penyakit cacing atau 

parasit lainnya serta perlu bekerjasama dengan dokter spesialias 

untuk penanganan anemia berat pada ibu hamil. 

5. Perencanaan 

a. Melakukan persetujuan kepada pasien bahwa akan dilakukan 

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

c. Memberikan pendidikan kesehatan tentang zat besi dan gizi 

kepada ibu hamil. 

d. Memberikan pendidikan kesehatan tentang cara pengolahan 

makanan yang baik. 

e. Memberikan sulfas ferosus peroral 

f. Merujuk ibu untuk pemeriksaan infeksi cacing 

g. Merujuk ibu jika hasil pemeriksaan menunjukkan anemia berat 

6. Pelaksanaan 

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, dibawah 8 gr% adalah anemia 

berat. Bila pemeriksaan tidak tersedia, periksa kelopak mata 

dan perkirakaan ada atau tidaknya anemia. 

c. Beri 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 pendidikan kesehatan tentang cara mengolah 

makanan yang baik yaitu dengan cara dicuci terlebih dahulu 

sebelum dipotong kemudian memasaknya jangan terlalu lama 
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karena dapat menghilangkan zat besi yang ada dalam 

makanan. 

e. Jika hasil pemeriksaan menunjukan Anemia ringan pada 

kehamilan dengan kadar Hb 9-10 gr% masih dianggap ringan 

sehingga hanyaperlu kombinasi 60mg/hari zat besi dan 

500mg asam folat peroral sekali sehari. Jika Anemia sedang 

maka pengobatan dapat dimulai dengan preparat besi seros 

600-1000 mg/hari seperti sulfat ferosus atau glukosa ferosus. 

Dan jika Anemia berat maka Pemberian preparat besi 60 mg 

dan asam folat 400 mg 6 bulan selama hamil dilanjutkan 

sampai 3 bulan setelah melahirkan. (Arisman.2004:h.153) 

f. Rujukan ibu hamil anemia untuk pemeriksaan terhadap 

penyakit cacing atau parasit atau penyakit lainnya. 

g. Jika diduga 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 pada TM II perlu diberi zat besi dan 

asam folat secara IM. 

h. Rujuk ibu hamil dengan anemia berat dan rencanakan untuk 

bersalin diRumah Sakit. 

i. Sarankan ibu hamil dengan anemia untuk tetap minum tablet 

zat besi 4-6 bulan setelah persalinan. 

(Meilani.2009.h;41-42) 
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7. Evaluasi 

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang 

sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan 

apakah benar- benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan 

sebagaimana yang telah diidentifikasi didalam masalah dan 

diagnosis. 

(Muslihatun.2009.h119) 

Setelah dilakukan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan 

anemia diharapkan ibu hamil dengan anemia dapat bertambah 

tingkat Hb nya sehingga anemianya pun berkurang.5 

C. Tinjauan Aspek Hukum 

1. Peraturan- peraturan 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1464/MENKES/PER/2010 

Pasal 9 

 Bidan dalam menjalankan praktik berwenang untuk memberikan 

pelayanan yang meliputi: 

a. Pelayanan kesehatan ibu 

b. Pelayanan kesehatan anak 

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 
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persalinan, masa nifas, masa menyusui dan masa antara dua 

kehamilan. 

(2) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. Pelayanan konseling masa pra hamil 

b. Pelayanan antenatal pada kehamilan normal 

c. Pelayanan persalinan normal 

d. Pelayanan ibu nifas 

e. Pelayanan ibu menyusui 

f. Pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan 

(3) Bidan memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam 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. Fasilitasi atau 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 
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k. Pemberian surat keterangan cuti bersalin 

2. Standar pelayanan kebidanan 

Standar 3: identifikasi ibu hamil 

Bidan melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan masyarakat 

secara berkala untuk memberikan penyuluhan dan motivasi ibu, suami 

dan anggota keluarganya agar mendorong ibu untuk pemeriksaan 

kehamilannya sejak dini dan secara teratur. 

Standar 4: pemeriksaan dan pemantauan antenatal 

Bidan memberikan sedikitnya 4x pelayanan antenatal. Pemeriksaan 

meliputi anamnesis dan pemantauan ibu dan janin dengan seksama 

untuk menilai apakah perkembangan berlangsung normal. Bidan juga 

harus mengenal kehamilan resiko tinggi atau kelainan, khususnya 

anemia, kurang gizi, hipertensi, penyakit menular seksual atau infeksi 

HIV, memberikan pelayanan imunisasi, nasehat dan penyuluhan 

kesehatan serta tugas terkait lainyya yang memberikan oleh puskesmas. 

Standar 5: Palpasi Abdominal 

Bidan melakukan pemeriksaan abdominal secara seksama dan 

melakukan palpasi untuk memperkirakan usia kehamilan, serta bila umur 

kehamilan bertambah, memeriksa posisi, bagian terendah janin dan 

masuknya janin kedalam rongga panggul, untuk mencari kelainan serta 

melakukan rujukan tepat waktu.  

Standar 6: pengelolaan anemia pada kehamilan 

Bidan melakukan tindakan pencegahan, penemua, atau penanganan dan 

atau rujuan semua kasus anemia pada kehamilan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 
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Proses: 

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

pada minggu ke 28. Hb dibawah 11 gr% pada kehamilan termasuk 

anemia, dibawah 8 gr% adalah anemia berat. Bila pemeriksaan tidak 

tersedia, periksa kelopak mata dan perkirakaan ada atau tidaknya 

anemia. 

b) Beri 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. 

c) Beri 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) Jika prevalensi malaria tinggi, selalu ingatkan ibu hamil untuk berhati- 

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

ketentuan. 

e) Jika ditemukan atau diduga anemia (bagian kelopak mata pucat) 

berikan 2-3 x 1 zat besi per hari. 

f) Rujukan ibu hamil anemia untuk pemeriksaan terhadap penyakit 

cacing atau parasit atau penyakit lainnya. 

g) Jika diduga 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 

pada TM II perlu diberi zat besi dan asam folat secara IM. 
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h) Rujuk ibu hamil dengan anemia berat dan rencanakan untuk bersalin 

diRumah Sakit. 

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

4-6 bulan setelah persalinan. 

(Meilani.2009.h;41-42) 
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