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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. KEHAMILAN  

1. Pengertian kehamilan 

Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. 

Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 7 hari) dihitung 

dari hari pertama haid terakhir. Kehamilan dibagi dalam tiga trimester, 

yaitu trimester pertama dimulai dari konsepsi sampai tiga bulan, trimester 

kedua dari bulan keempat sampai enam bulan, trimester ketiga dari bulan 

ketujuh sampai sembilan bulan (Prawirohardjo: 2009;hal 213). 

2. Penyebab terjadinya kehamilan 

a. Fertilisasi  

Proses kehamilan dimulai dari fertilisasi yaitu bertemunya sel telur 

dan sel sperma. Saat terjadi ejakulasi, kurang lebih 3 cc sperma 

dikeluarkan dari organ reproduksi pria yang kurang lebih berisi 300 

juta sperma.  Sedangkan ovum akan dikeluarkan dari ovarium 

sebanyak satu setiap bulan, ditangkap oleh fimbrae dan berjalan 

menuju tubafallopi. Tempat bertemunya ovum dan sperma paling 

sering adalah di daerah ampula tuba. 

b. Pembelahan  

Setelah itu zigot akan membelah menjadi tingkat 2 sel (30 jam), 4 

sel, 8 sel sampai dengan 16 sel disebut blastomer (3 hari) dan 

membentuk sebuah gumpalan bersusun longgar. Setelah 3 hari sel-

sel tersebut akan membelah membentuk buah arbei dari 16 sel 

disebut morula (4hari). Saat morula memasuki rongga rahim, cairan 

mulai menembus. Zona pellusida masuk kedalam ruang antara sel 

menyatu dan akhirnya terbentuklah sebuah rongga atau blastokel 

sehingga disebut blastokista (4 ½-5 hari). Sel yang bagian dalam 

disebut embrioblast bisa memasuki dinding rahim (endometrium) dan 

siap berimplantasi (51/2-6 hari) (Hani,2011;hal:37-38). 

c. Nidasi atau implantasi 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Ristiani, Kebidanan DIII UMP, 2015



  

9 
 

Implantsi terjadi konsepsi, ketika mata rantai menjadi satu 

kesatuan, yaitu implantasi (Nidasi), pembentukan embiro dan 

pembentukan plasenta (Manuaba, 2012;hal: 98). 

3. Fisiologi kehamilan 

a. Uterus  

Selama kehamilan uterus akan beradaptasi untuk menerima dan 

melindungi hasil konsepsi (janin, plasenta, amnion) sampai 

persalinan. Uterus mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk 

bertambah besar dengan cepat selama kehamilan dan pulih kembali 

seperti keadaan semula dalam beberapa minggu setelah persalinan. 

Pada perempuan tidak hamil uterus mempunyai berat 70 g dan 

kapasitas 10 ml atau kurang. Selama kehamilan, uterus akan berubah 

menjadi suatu organ yang mampu menampung janin, plasenta, dan 

cairan amnion rata-rata pada akhir kehamilan volume totalnya 

mencapai 51 bahkan dapat mencapai 20 I atau lebih dengan berat 

rata-rata 1100 g. Selain itu akan terjadi perlunakan pada ithmus uteri 

dan pembesaran plasenta pada satu sisi uterus.  

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. Pada saat kehamilan 

mendekati aterm, terjadi penurunan lebih lanjut dari konsentrasi 

kolagen. Konsentrasinya menurun secara nyata dari keadaan 

menyebar (disperse) dan ter-remodel menjadi seart. Disperse 

meningkat oleh peningkatan rasio dekorin terhadap kolagen. 

c. Ovarium  

Proses ovulasi selama kehamilan akan terhenti dan pematangan 

folikel baru juga ditunda. Hanya satu korpus luteum yang dapat 

ditemukan di ovarium. Folikel ini akan berfungsi maksimal selama 6-7 

minggu awal kehamilan dan setelah itu akan berperan sebagai 

penghasil progesterone dalam jumlah yang relative minimal. 

d. Payudara  

Pada awal kehamilan perempuan akan merasakan payudaranya 

menjadi lebih lunak. Setelah bulan kedua payudara akan bertambah 
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ukurannya dan vena-vena di bawah kulit akan lebih terlihat. Putting 

payudar akan lebih besar, kehitaman, dan tegak. Setelah bulan 

pertama suatu cairan berwarna kekuningan yang disebut kolostrum 

dapat keluar. Jika payudara makin membesar, striae seperti yang 

terlihat pada perut akan muncul. Ukuran payudara sebelum kehamilan 

tidak mempunyai hubungan dengan banyaknya air susu yang akan 

dihasilkan. 

e. Sistem kardiovaskular  

Pada minggu ke 5 cardiac output akan meningkat dan perubahan 

ini terjadi untuk mengurangi resistensi vascular sistemik. Selain itu, 

juga terjadi peningkatan denyut jantung. Antara minggu ke 10 dan 20 

terjadi peningkatan volume plasma sehingga juga terjadi peningkatan 

preload. Performa ventrikel selama kehamilan dipengaruhi oleh 

penurunan resistensi vascular sistemik dan perubahan pada aliran 

pulsasi arterial. Kapasitas vascular juga akan meningkat untuk 

memenuhi kebutuhan (Prawirohardjo,2010;hal 175-179). 

4. Tanda dan gejala kehamilan 

a. Tanda tidak pasti kehamilan  

1) Amenorhea (berhentinya menstruasi) 

Konsepsi dan nidasi menyebabkan tidak terjadi 

pembentukan folikel de graaf dan ovulasi sehingga menstruasi 

tidak terjadi. Lamanya amenorhea dapat dikonfirmasi dengan 

memastikan hari pertama haid terakhir, dan digunakan untuk 

memperkirakan usia kehamilan dan taksiran persalinan. 

2) Mual dan muntah 

Pengaruh estrogen dan progesterone terjadi pengeluaran 

asam lambung yang berlebihan dan menimbulkan mual muntah 

yang terjadi terutama pada pagi hari yang disebut morning 

sickness. Dalam batas tertentu hal ini masih fisiologis, tetapi bila 

terlampau sering dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang 

disebut dengan hiperemesis gravidarum. 

3) Ngidam 

Wanita hamil sering menginginkan makanan tertentu, 

keinginan yang demikian disebut ngidam. Ngidam sering terjadi 
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pada bulan-bulan pertama kehamilan dan akan menghilangkan 

dengan makin tuanya kehamilan. 

4) Mamae menjadi tegang dan membesar 

Estrogen meningkatkan perkembangan system duktus 

pada payudara, sedangkan progesterone menstimulasi 

perkembangan system alveolar payudar. Bersama 

sematomamotropin, hormon-horman ini menimbulkan 

pembesaran payudar, menimbulkan pembesaran payudara, 

menimbulkan perasaan tegang dan nyeri selama dua bulan 

pertama kehamilan, pelebaran puting susu, serta pengeluaran 

kolostrum. 

5) Miksing sering (sering buang air kecil) 

Desakan rahim ke depan menyebabkan kandungan kemih 

cepat terasa penuh dan sering miksing. Frekuensi miksing yang 

sering, terjadi pada trimester pertama akibat desakan uterus 

terhadap kandung kemih. Pada trimester kedua umumnya keluhan 

ini akan berkurang karena uterus yang membesar keluar dari 

rongga panggul. Pada akhir trimester, gejala bisa timbul karena 

janin mulai masuk ke rongga panggul dan menekankan kembali 

kandung kemih. 

6) Konstipasi atau obstipasi  

Pengaruh progesterone dapat menghambat peristaltic 

usus (tonus otot menurun) sehingga kesulitan untuk BAB. 

7) Pigmentasi (perubahan warna kulit) 

Pigmentasi terjadi pada usia kehamilan lebih dari 12 

minggu. Terjadi akibat pengaruh horman kortikosteroid plasenta 

yang merangsang melanofor dan kulit. 

8) Varises ( pemekaran vena-vena) 

Pengaruh ostregen dan progesterone menyebabkan 

pelebaran pembuluh darah terutama bagi wanita yang mempunyai 

bakat. Varises dapat terjadi di sekitar genetalia ekstremitas, kaki 

dan betis, serta payudara. Penampakan pembuluh darah ini dapat 

hilang setelah persalinan (Hani,2011;Hal:72-74). 
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b. Tanda kemungkinan kehamilan  

1) Perut membesar  

Terjadi akibat pembesaran uterus. Hal ini terjadi pada bulan 

keempat kehamilan 

2) Uterus membesar 

Terjadi perubahan dalam bentuk, besar, dan konsistensi dari 

rahim. Pada pemeriksaan dalam dapat diraba bahwa uterus 

membesar dan bentuknya makin lama makin bundar. 

3) Tanda Hegar 

Tanda hegar adalah pelunakan dan dapat ditekannya isthmus 

uteri 

4) Tanda Chadwick 

Perubahan warna menjadi keunguan pada vulva dan mukosa 

vagina termasuk juga dan serviks 

5) Tanda Piscaseck 

Merupakan pembesaran uterus yang tidak simetris. Terjadi karena 

ovum berimplantasi pada daerah dekat dengan kornu sehingga 

daerah tersebut berkembang lebih dulu. 

6) Tanda Broxton-Hicks 

Merupakan peregangan sel-sel otot uterus, akibat meningkatnya 

actomysin di dalam otot uterus. Kontraksi ini tidak beritmik, 

sporadic, tidak nyeri biasanya timbul pada kehamilan delpan 

minggu, tetapi baru dapat diamati dari pemeriksaan pada trimester 

ketiga. 

7) Teraba ballottement 

Ketukan yang mendadak pada uterus menyebabkan janin 

bergerak dalam caira ketuban yang dapat dirasakan oleh tangan 

pemeriksa. 

8) Pemeriksaan tes biologis kehamilan 

Pemeriksaan ini adalah untuk mendeteksi adanya Human 

Chorionic Gonadotropin (HCG) yang diproduksi oleh 

sinsiotropoblastik sel selama kehamilan (Yulifah, 2011;ha:74-75). 
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c. Tanda pasti kehamilan 

1) Terasa gerakan janin dalam rahim 

2) Terdengar denyut jantung janin 

3) Pada pemeriksaan USG terlihat adanya kantong kehamilan, ada 

gambaran embrio 

4) Pada pemeriksaan rontgen terlihat adanya kerangka janin 

(Sulistiyorini,2010;hal 78). 

5. Standar asuhan kebidanan  

a. Kunjungan antenatal care (ANC) 

1) Satu kali pada trimester I (usia kehamilan 0-13 minggu) 

2) Satu kali pada trimester II (usia kehamilan 14-27 minggu) 

3) Dua kali pada trimester III (usia kehamilan 28-40 minggu) 

(sulistiyawati, 2011;hal 4). 

b. Tujuan asuhan antenatal care (ANC) 

1) Mendeteksi komplikasi-komplikasi yang dapat mengancam 

jiwa ibu dan janin yang mungkin terjadi. 

2) Memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan 

ibu dan tumbuh kembang janin 

3) Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, 

dan social ibu serta bayi 

4) Mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan 

selamat, ibu dan bayinya dengan cara mencegah trauma. 

5) Mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan normal dan 

pemberian ASI eksklusif. 

6) Mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima 

kelahiran bayi agar dapat tumbuh dan berkembang secara 

normal 

c. Standar pelayanan 10 T yaitu : 

1) Timbang berat badan dan tinggi badan 

2) Ukuran tekanan darah  

3) Nilai status gizi (LILA) 

4) Ukur tinggi fundus uteri 

5) Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ) 
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6) Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi 

tetanus toksoid bila diperlukan  

7) Beri tablet penambah darah (tablet besi) 

8) Periksa laboratorium (rutin dan khusus) 

9) Tatalaksana atau penanganan khusus 

10) Temu wicara (Kemenkes, 2012; hal : 8-12). 

6. Tanda bahaya kehamilan 

a. Perdarahan pervaginam 

Perdarahan melalu jalan lahir disertai nyeri perut bagian bawah 

yang hebat pada ibu yang terlambat haid 1-2 bulan, merupakan 

keadaan yang sangat berbahaya. Kehidupan ibu terancam dan harus 

di bawa ke rumah sakit untuk keselamatan jiwanya. 

Sedangkan perdarahan pada kehamilan 7-9 bulan, meskipun 

hanya sedikit perdarahanya tetap merupakan ancaman bagi ibu dan 

dapat menjadi penyebab kematian janin. 

 Perdarahan kehamilan tersebut dibagi menjadi 2, meliputi : 

1) Trimester I (usia kehamilan 0-12 minggu) 

a) Abortus iminens  

Abortus tingkat permulaan dan merupakan ancaman terjadinya 

abortus, ditandai perdarahan pervaginam, ostium uteri masih 

tertutup dan hasil konsepsi masih baik dalam kandungan. 

Penatalaksanaan dengan melakukan pemeriksaan USG untuk 

mengetahui pertumbuhan janin yang ada dan mengetahui 

keadaan plasenta, perhatikan denyut jantung janin, gerakan 

janin, dan tirah baring sampai perdarahan berhenti 

(Prawirohardjo,2010;hal 467-469). 

b) Abortus insipiens 

Abortus yang sedang mengancam yang ditandai dengan serviks 

telah mendatar dan ostium uteri telah membuka, akan tetapi hasil 

konsepsi masih dalam kavum uteri dan dalam proses 

pengeluaran. 

Penatalaksanaan dalam abortus insipiens yaitu memperhatikan 

keadaan umum pasien, segera lakukan tindakan evakuasi atau 

pengeluaran hasil konsepsi disusul dengan kuretase bila 
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perdarahan banyak, jika umur kehamilan lebih dari 12 minggu 

maka lakukan evakuasi dengan digital dan kemudian disusul 

dengan tindakan kuretrase (Prawirohardjo, 2010;hal 469). 

c) Aboetus kompletus  

Seluruh hasil konsepsi telah keluar dari kavum uteri pada 

kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 

500 gram. Tidak perlu terapi spesifik kecuali perdarahan lanjut 

atau terjadi infeksi (Prawirohardjo,2010;hal 467). 

d) Abortus inkomplit 

Sebagian hasil konsepsi telah keluar dari kavum uteri dan masih 

ada yang tertinggal. Penatalaksanaanya dengan mengevakuasi 

hasil konsepsi (Prawirohardjo,2010;hal 469). 

e) Kehamilan ektopik  

Kehamilan ektopik ialah suatu kehamilan yang pertumbuhan sel 

telur yang telah dibuahi tidak menempel pada dinding 

endometrium kavum uteri, lebih dari 95% kehamilan ektopik 

berada di saluran telur (tuba fallopi). 

Penataklasanaan kehamilan ektopik yaitu perbaikan keadaan 

umum dengan pemberian transfuse darah untuk memperbaiki 

syok atau anemia dan menghilangkan atau mengurangi penyulit 

seperti preeklampsia atau tiroktoksikosis. Pengeluaran jaringan 

mola dengan dua cara yaitu vakum kuretase dan histerektomi 

(Prawirohardjo,2010;hal 474). 

f) Mola hidatidosa 

Hamil mola adalah suatu kehamilan di mana setelah fertilisasi 

hasil konsepsi tidak berkembang menjadi embiro tetapi terjadi 

proliferasi dari vilia korialis disertai dengan degenerasi hidrofik. 

Penatalaksanaan dalam kehamilan mola hitadatidosa jika serviks 

tertutup, pasang batang laminaria selama 24 jam untuk 

mendilatasi serviks, siapkan darah untuk transfusi, lakukan 

evakuasi dengan menggunakan aspirasi vakum manual 

(Kusmiyati;2009;hal 159-160). 
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2) Trimester II (usia kehamilan 12-28 minggu) dan trimester III (usia 

kehamilan 28-40 minggu).  

a) Plasenta previa 

Plasenta previa adalah plasenta berimplantasi pada segmen 

bawah rahim sedemikian rupa sehinnga menutupi seluruh atau 

sebagian dari ostium uteri internum. 

Penatalaksanaannya yaitu istirahat baring, pemeriksaan darah 

lengkap (Prawirohardjo,2010;hal 495). 

b) Solusio plasenta 

Solusio plasenta adalah terlepasnya sebagian atau seluruh 

permukaan maternal plasenta dari tempat implantasinya yang 

normal pada lapisan desidua endometrium sebelum waktunya 

yaitu sebelum anak lahir. 

Penatalaksanaannya yaitu dengan terminasi kehamilan 

segera, transfuse massif dengan darah segar sehingga 

fibrinogennya masih utuh, atonia uteri diikuti dengan 

histerektomi (Manuaba, 2012;hal 695). 

b. Sakit kepala yang hebat 

Wanita hamil mengeluh nyeri kepala yang hebat merupakan tanda 

bahaya kehamilan. Sakit kepala yang menunjukan suatu masalah 

serius adalah sakit kepala yang menetap dan tidak hilang dengan 

beristirahat. Sakit kepala yang hebat dalam kehamilan adalah gejala 

dari preeklamsi. Penangananya yaitu istirahat cukup, panatau 

tekanan darah, oedema atau tidak dan analgetik jika perlu 

(Astuti,2012;hal 192). 

c. Penglihatan kabur  

Penglihatan kabur dapat disebabkan karena pengaruh hormonal, 

ketajaman penglihatan ibu dapat berubah selama proses kehamilan. 

Masalah visual yang mengidentifikasikan keadaan yang mengancam 

adalah perubahan visual yang mendadak, misal pandangan kabur 

dan ada baying-bayang. Perubahan penglihatan mungkin disertai 

sakit kepala yang hebat dan mungkin menandakan preeklamsi. 

Penatalaksanaannya yaitu dengan cara pemeriksaan retina berulang, 
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konsumsi makanan mengandung vitamin A, istirahat cukup (Astuti, 

2012 hal 193). 

d. Bengkak (oedema) di wajah dan tangan 

Hampir dari separuh ibu hamil akan mengalami bengak yang 

normal pada kaki yang biasanya muncul pada sore hari dan biasanya 

hilang setelah beristirahat dengan meninggikan kaki. Bengkak bisa 

menunjukan adanya masalah serius jika muncul pada muka, tangan, 

kaki, tidak hilang setelah beristirahat, dan disertai dengan keluhan 

fisik yang lain. 

e. Ketuban pecah sebelum waktunya 

Ketuban pecah sebelum waktunyaa atau ketuban pecah dini 

adalah ketuban yang pecah sebelum ada pembukaan pada servik. 

Untuk primigravida kurang dari 3 cm dan pada multigravida kurang 

dari 5 cm. harus dapat dibedakan antara urine dengan air ketuban, 

jika keluarnya cairan tidak terasa, berbau amis, dan warna putih 

keruh, berarti yang keluar adalah air ketuban. Penanganan yang 

harus dilakukan yaitu dengan penggunaan kertas lakmus, berikan 

antibiotik, observasi keluar cairan (Astuti, 2012;hal 245). 

f. Gerakan janin tidak terasa  

Kesejahteraan janin dapat diketahui dari keaktifan gerakannya. 

Gerakan janin mulai dirasakan oleh ibu pada kehamilan trimester II 

sekitar minggu ke 20 atau minggu ke 24. Pada trimester III, gerakan 

janin sudah bisa dirasakan. Total gerakan janin pada trimester III 

mencapai 20 kali perhari. Keadaan berbahaya yang bisa mengancam 

keselamatan janin dalam kandungan yaitu bila gerakannya kurang 

dari tiga kali dalam periode 3 jam. Hal ini bisa merupakan pertanda 

adanya gawat janin. Penanganan yang harus dilakukan yaitu 

tanyakan kepada ibu mulai sejak kapan tidak merasa adanya gerakan 

janin, palpasi, DJJ dan kolaborasi dengan dokter untuk melakukan 

USG (Astuti,2012;hal 195). 

g. Nyeri abdomen yang hebat 

Jika ibu hamil mengeluh nyeri perut yang hebat dan menetap 

pada trimester pertama ini merupakan tanda terjadinya kehamilan 

ektopik dan aborsi. Pada kehamilan lanjut, jika ibu mearsakan nyeri 
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yang hebat, tidak berhenti setelah beristirahat, disertai dengan tanda-

tanda syok yang membuat keadaan umum ibu makin lama makin 

memburuk, dan disertai perdarahan yang tidak sesuai dengan 

beratnya syok, maka harus diwaspadai kemungkinan terjadinya 

solusio plasenta (Asrinah, 2010; hal:114-115). 

h. Hipertensi dalam kehamilan 

1) Hipertensi kronis 

Hipertensi yang muncul sebelum kehamilan atau pada usia 

kehamilan di bawah 20 minggu, tekanan darah sistolik ≥140 mmHg 

dan diastolik ≥90 mmHg. Penatalaksanaanya yaitu dengan ANC 

teratur, cukup istirahat, jangan bekerja terlalu berat, kolaborasi 

dengan dokter dalam pemberian obat antihipertensi dan melakukan 

pemeriksaan USG untuk menegtahu keadaan janin (Varney, 2007;hal 

645). 

2) Preeklamsia ringan 

Preeklamsia ringan adalah suatu sindrom spesifik kehamilan dengan 

menurunnya perfusi organ yang berakibat terjadinya vasospasme 

pembuluh darah dan aktivasi endotel. Penatalaksanaan preeklamsia 

ringan dalam kehamilan yaitu pada umur kehamilan di atas 20 

minggu, tirah baring dengan posisi miring menghilangkan tekanan 

rahim pada kava inferior, sedangkan pada keadaan tertentu ibu hamil 

dengan preeklamsia ringan perlu di rawat di rumah sakit apabila tidak 

ada perbaikan tekanan darah, kadar protein selama 2 minggu, 

adanya tanda-tanda preeklamsia berat, selama dirumah sakit 

dilakukan pemeriksaan fisik, laboratorium, USG dan DJJ 

(Prawirohardjo,2010;hal 543). 

3) Preeklamsia berat  

Hipertensi yang muncul pada usia kehamilan ≥20 minggu dengan 

tekanan darah sistolik ≥160 dan diastolik ≥110 mmHg, protein urin 2+ 

atau 3+. Penatalaksanaan preeklamsia berat dengan cara tirah 

baring di rumah sakit, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan 

tekanan darah secara teratur, serta menilai keadaan janin (Varney, 

2007;hal 645). 
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4) Eklampsia 

Eklampsia merupakan kasus akut pada penderita preeklamsia, yang 

di sertai dengan kejang menyeluruh dan koma. Penatalaksanaan 

eklampsia dalam kehamilan yaitu memberikan terapi MgSO4 40%  

10cc IV pelan (selama 5-10 menit) dan RL, di sambung dengan dosis 

pemeliharaan yaitu infuse (RL+ 15cc MgSO4 40%) sampai 24 jam 

post partum, lindungi jalan napas, pasang oksigen setelah kejang 

berhenti kemudian terminasi kehamilan segera tanpa memandang 

usia kehamilan (Prawiroharjo,2010;hal 550). 

7. Asuhan kehamilan  

Dalam memberikan asuhan kepada ibu hamil, bidan harus 

memberikan pelayanan secara komperhensif atau menyeluruh. Adapun 

ruang lingkup pada ibu hamil meliputi : 

a. Asuhan kebidanan pada trimester I 

1) Penapisan dan pengobatan anemia 

2) Perencanaan dan pengobatan anemia 

3) Menjelaskan ketidaknyamanan pada trimester satu 

4) Menjelaskan tanda bahaya trimester satu 

5) Pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan pengobatannya 

b. Asuhan kebidanan pada trimester II 

1) Mengevaluasi penemuan masalah yang terjadi pada kunjungan 

sebelumnya. 

2) Menilai keadaan janin selama kehamilan 

3) Mengidentifikasi penyimpangan kehamilan  

4) Mendeteksi ketidaknyamanan dan komplikasi 

5) Pemberian obat secara rutin 

c. Asuhan kebidanan pada trimester III 

1) Mengevaluasi penemuan masalah yang terjadi pada kunjungan 

sebelumnya  

2) Menilai keadaan janin selama kehamilan 

3) Mengenali adanya letak dan presentasi 

4) Mendeteksi ketidaknyamanan dan komplikasi 

5) Menjelaskan tanda-tanda persalinan 
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6) Memberikan bimbingan dan persiapan persalinan, kelahiran 

menjadi orang tua (Kusbandiyah, 2011;hal:85-103). 

B. PERSALINAN  

1. Pengertian persalinan  

Persalinan adalah proses dimana bayi, plasenta dan selaput 

ketuban keluar dari uterus ibu. Persalinan dianggap normal jika 

prosesnya terjadi pada usia kehamilan cukup bulan (setelah 37 

minggu) tanpa disertai adanya penyulit. Persalinan dimulai (inpartu) 

sejak uterus berkontraksi dan menyebabkan perubahan pada serviks 

(membuka dan menipis) dan berakhir dengan lahirnya plasenta 

secara lengkap (JNPK-KR,2008;hal 37). 

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan 

plasenta) yang telah cukup bulan atau dapat hidup diluar kandungan 

melalui jalan lahir atau jalan lain, dengan bantuan atau tanpa bantuan 

(kekuatan sendiri) (Sulistiyawati, 2013;hal: 4). 

2. Etiologi persalinan  

a. Estrogen 

Berfungsi untuk meningkatkan sensitivitas otot rahim serta 

memudahkan penerimaan rangsangan dari luar seperti oksitosin, 

prostaglandin dan mekanis. 

b. Progesrteron 

Hormon progesteron berfungsi untuk menurunkan 

sensitivitas otot rahim menghambat rangsangan oksitosin, 

prostaglandin dan mekanis serta menyebabkan otot rahim dan 

otot polos relaksasi. 

c. Teori penurunan hormone 

Pada minggu pertama dan kedua sebelum proses 

melahirkan, kadar estrogen dan progesteron menurun sehingga 

menyebabkan tegangnya pembuluh darah dan menimbulkan his. 

d. Teori plasenta menjadi tua 

Villi chorialis dalam plasenta mengalami perubahan 

setelah usia kehamilan aterm. Hal ini menyebabkan turunya kadar 

estrogen dan progesterone yang mengakibatkan pembuluh darah 

menegang sehingga menimbulkan kontaksi uterus. 
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e. Teori distensi rahim 

Otot rahim mempunyai kemampuan meregang dalam 

batas tertentu dan menyebabkan kontraksi sehingga terjadi 

persalinan. 

f. Teori iritasi mekanis 

Dibelakang serviks terletak ganglion servikalis (flektus 

frankenhauser), apabila ganglion ini digeser dan ditekan (misalnya 

oleh kepala janin) 

g. Teori oksitosin 

Oksitosin dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis posterior. 

Menurunya konsentrasi progesterone karena matangnya usia 

kehamilan menyebabkan oksitosin meningkatkan aktvitas dalam 

merangsang otot rahim untuk berkontraksi. 

 

h. Teori hipotalamus-pituari dan glandula suprarenalis 

Prostaglandin yang tinggi di dalam air ketuban dan dalam 

darah perifer pada ibu hamil yang dihasilkan oleh desidua menjadi 

penyebab permulaan persalinan. 

i. Induksi persalinan 

Persalinan dapat juga ditimbulkan dengan cara; gagang 

laminaria, amniotomi dan oksitosin drip (Sulistiyawati, 2013; hal:4-

5). 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan 

a. Power  

Power adalah kekuatan yang mendorong janin dalam 

persalinan adalah his, kontraksi otot-otot perut, kontraksi 

diafragma, dan aksi dari ligament. Kekuatan primer yang 

diperlukan dalam persalinan adalah his, sedangkan sebagai 

kekuatan sekundernya adalah tenaga meneran ibu. 

b. Passage  

Jalan lahir atas panggul ibu, yaitu bagian tulang yang 

padat, dasar panggul, vagina, dan introitus. 
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c. Passenger  

Cara penumpangan (passenger) atau janin bergerak di 

sepanjang jalan lahir merupakan akibat interaksi beberapa factor, 

yaitu ukuran janin, presentasi, letak, sikap, dan posisi janin 

(Rohani, 2013;hal:21-28). 

4. Tahapan dalam persalinan  

a. Kala 1  

Dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus yang teratur dan 

meningkat (frekuensi dan kekuatannya), hingga serviks membuka 

lengkap (10 cm). Kala I terbagi atas dua fase, yaitu:  

1) Fase laten : dimulai sejak awal kontraksi,  yang menyebabkan 

penipisan dan pembukaan serviks secara bertahap. 

Berlangsung hingga serviks membuka 3 cm dan berlangsung 

hampir atau hingga 8 jam-10 jam pada primigravida dan 6-8 

jam pada multigravida. 

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

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

menjadi 4 cm. 

b) Fase dilatasi maksimal, dalam waktu 2 jam pembukaan 

serviks berlangsung sangat cepat, dari 4 cm menjadi 9 cm.  

c) Fase deselerasi, pembukaan serviks menjadi lambat, dalam 

waktu 2 jam pembukaan dari 9 cm menjadi 10 cm (lengkap) 

(Manuaba,2012:hal 45). 

3) Tanda bahaya kala I 

a) Tekanan darah lebih dari 160/110 mmHg dan terdapat protein 

dalam urine. 

b) Temperatur ≥38°C, menggigil dan nyeri abdomen  

c) Tinggi fundus uteri ≥40 cm 

d) DJJ ≤ 100 atau ≥ 180x/menit 

e) Ketuban pecah disertai dengan keluarnya mekonium 

kental(JNPK-KR,2008;hal 91-93) 

4) Asuhan kebidanan pada kala I: 

a) Memanggil ibu sesuai dengan namanya, hargai dan 

perlakukan ibu sesuai dengan martabatnya. 
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b) Menjelaskan asuhan dan perawatan yang akan diberikan 

kepada ibu. 

c) Menjelaskan proses persalinan kepada ibu dan keluarga. 

d) Menganjurkan kepada ibu untuk bertanya dan membicarakan 

rasa takut dan khawatir. 

e) Mendengarkan dan menanggapi pertanyaan dan kekhwatiran 

ibu. 

f) Memberikan dukungan, membesarkan hatinya dan 

menentramkan hati ibu serta anggota keluarga lainnya. 

g) Menganjurkan ibu untuk ditemani suami atau anggota 

keluarganya (Prawirohardjo,2010;hal 336). 

b. Kala II 

Kala II adalah kala pengeluaran bayi, dimulai dari pembukaan 

lengkap sampai bayi lahir. Uterus dengan kekuatan hisnya 

ditambah kekuatan meneran akan mendorong bayi hingga lahir. 

Proses ini biasanya berlangsung 2 jam pada primigravida dan 1 

jam pada multigravida. Diagnosis persalinan kala II ditegakkan 

dengan melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan 

pembukaan sudah lengkap  dan kepala janin sudah tampak 

divulva dengan diameter 5-6 cm. 

a. Asuhan pada kala II 

a) Pemantauan ibu 

Tanda-tanda kala II seperti 

1) Ibu merasa ingin meneran bersamaan dengan terjadinya 

kontraksi 

2) Ibu merasakan makin meningkatnya tekanan pada rectum 

atau vagina 

3) Perineum terlihat menonjol 

4) Vulva-vagina dan sfinger ani membuka  

5) Peningkatan pengeluaran lendir dan darah 

Tindakan untuk mengevaluasi kesejahteraan ibu adalah: 

1) Tanda-tanda vital  

2) Kandung kemih 

3) Urin protein, keton 
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4) Hidrasi :cairan, mual, muntah 

5) Kondisi umum 

6) Kontraksi setiap 30 menit 

b) Kemajuan persalinan 

c) Pemantauan janin  

d) Asuhan dukungan 

Beberapa asuhan dan dukungan yang dapat diberikan adalah: 

1) Pemberian rasa aman, dukungan, keyakinan kepada ibu 

bahwa ibu mampu bersalin 

2) Mengajari teknik rileksaasi 

3) Mengajari teknik meneran  

4) Ikut sertakan dan hormati keluarga yang menemani 

5) Berikan tindakan yang menyenangkan 

6) Penuhi kebutuhan hidrasi 

7) Penerapan pencegahan infeksi 

8) Pastikan kandung kemih kosong (Sondakh, 2013;hal:133-

134). 

b. 58 langkah asuhan persalinan normal 

1) Memastikan adanya tanda kala II 

a) Ibu memepunyai keinginan untuk meneran 

b) Ibu merasa ada tekanan yang meningkat pada rectum 

dan vagina 

c) Perineum menonjol 

d) Vulva-vagina dan sfingterani membuka 

2) Memastikan kelengkapan partus set dan obat-obatan 

esensial untuk menolong persalinan dengan tambahan : 

a) Menggelar kain di atas perut ibu 

b) Menyiapkan oksitosin dan alat suntik steril 

3) Memakai alat pelindung diri 

4) Melepaskan dan menyimpan semua perhiasan dan 

mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air 

mengalir 

5) Memakai sarung tangan DTT untuk melakukan VT 
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6) Memasukkan oksitosin ke dalam tabung suntik dengan 

menggunakan tangan yang memakai sarung tangan 

7) Melakukan vulva hygiene 

8) Melakukan periksa dalam (VT) 

9) Mendekontaminasikan sarung tangan yang telah di pakai 

ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit 

10) Memeriksa denyut jantung janin 

11) Memberitahu ibu bahwa pembukaan sudah lengkap 

12) Meminta keluarga membantu menyiapkanposisi serta ibu 

dalam keadaan mengejan 

13) Melaksanakan bimbingan untuk meneran ketika ada 

kontraksi 

14) Menganjurkan ibu untuk barbaring miring ke kiri jika belum 

ada dorongan meneran 

15) Meletakkan handuk bersih di perut ibu apabila kepala bayi 

telah membuka dengan diameter 5-6 cm 

16) Meletakkan 1/3 kain(underpad) bersih di bawah bokong 

ibu 

17) Membuka tutup partus set dan peiksa kembali 

kelengkapannya 

18) Memakai sarung tangan DTT 

19) Melakukan tindakan setelah kepala Nampak 5-6 cm 

membuka vulva, melindungi perineum dengan satu tangan 

yang dilapisi kain bersih dan kering, tangan yang lain (kiri) 

menahan kepala bayi agar mampu mengatur laju defleksi 

supaya tidak terlalu cepat, menganjurkan ibu untuk 

meneran perlahan sambil bernafas cepat dan dangkal. 

20) Memeriksa adanya lilitan tali pusat 

21) Menunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar 

22) Menggerakkan atau memegang secara biparietal setelah 

adanya putaran paksi luar dengan cara gerakan kepala 

kearah bawah untuk melahirkan bahu depan kemudian 

gerakan kearah atas untuk melahirkan bahu belakang. 
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23) Menggeser tangan bawah kearah perineum untuk 

menyangga kepala lengan dan siku sebelah bawah 

menggunakan tangan atas untuk menelusuri dan 

memegang lengan serta siku sebelah atas 

24) Melakukan penelusuran sebelah tubuh dan lengan bayi 

lahir, berlanjut ke punggung bokong, tungkai serta kaki, 

memegang kedua mata kaki 

25) Melakukan penilaian bayi sepintas 

26) Mengeringkan dan memposisikan tubuh bayi di atas perut 

ibu 

27) Memeriksa kembali perut ibu untuk memastikan janin 

tunggal 

28) Memberitahu pada ibu bahwa akan disuntik oksitosin 

29) Menyuntikkan oksitosin dalam waktu satu menit setelah 

bayi lahir di 1/3 paha atas distal lateral 

30) Menjepit tali pusat menggunakan klem dalam waktu 2 

menit setelah bayi lahir dengan jarak 3 cm dari umbilicus 

bayi, sisi luar klem dorong tali pusat (pijat) kearah ibu dan 

lakukan penjepitan kedua dengan jarak 2 cm dari klem 

pertama 

31) Melakukan pemotongan dan pengikatan tali pusat 

32) Melakukan IMD dengan prinsip skin to skin 

33) Menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan pasang 

topi di kepala bayi 

34) Memindahkan klem pada tali pusat hingga bejarak 5-10 

cm dari vulva 

35) Meletakkan satu tangan diatas kain perut ibu di tepi atas 

simpisis dan tangan kanan melakukan penegangan tali 

pusat 

36) Menegangkan tali pusat setelah uterus kearah belakang- 

atas (dorsokranial) secara hati-hati  

37) Melakukan penegangan dan dorongan dorsokranial 

hingga plasenta lepas 
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38) Melahirkan plasenta dengan kedua tangan saat plasenta 

muncul di introitus vagina, pegang dengan kedua tangan 

dan putar hingga selaput ketuban terpilin 

39) Melakukan masase uterus segera setelah plasenta lahir 

selama 10 detik  

40) Memeriksa kelengkapan plasenta bagian fetal dan 

maternal serta tidak ada bagian yang tertinggal 

41) Mengevaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan 

perineum 

42) Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak 

terjadi perdarahan pervaginam  

43) Memberi cukup waktu untuk kontak kulit ibu dengan bayi 

44) Melakukan penimbangan / pengukuran bayi, memebrikan 

salep mata dan suntik vitamin K 

45) Memberikan suntikan imunisasi hepatitis B 1 jam setelah 

vitamin K 

46) Melanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah 

perdarahan pervaginam, yaitu : 

a) 2-3x dalam 15 menit pertama pasca persalinan 

b) 15 menit pada satu jam kedua pasca persalinan 

c) Setiap 20-30 menit pada jam kedua psaca persalinan 

47) Mengajarjan ibu dan keluarga cara melakukan masase 

uteus dan menilai kontraksi 

48) Mengevaluasi dan estimasi jumlah perdarahan/ 

kehilangan darah 

49) Memantau kontraksi uterus jumlah 

perdarahan,TFU,TD,Nadi setiap 15 menit pada jam 

pertama post partum serta setiap 30 menit, pada jam 

kedua post partum dan mengukur suhu setiap 2 jam 

50) Memeriksa kembali kondisi bayi untuk memastikan bahwa 

bayi bernafas dengan baik(40-60x/menit) serta suhu 

normal (36,5-37,5 derajat Celcius) 
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51) Menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan 

klorin 0,5% untuk didekontaminasi selama 10 menit cuci 

dan bilas peralatan setelah di dekontaminasikan 

52) Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat 

sampah yang sesuai 

53) Membersihkan ibu dari sisa air ketuban, lendir darah, dan 

memastikan ibu dalam keadaan bersih dan nyaman 

54) Memastikan ibu merasa nyaman, memantau ibu dalam 

pemberian ASI dan menganjurkan keluarga untuk 

memberikan minuman kepada ibu dan makanan yang 

diinginkan 

55) Mendekontaminasikan tempat bersalin dengan larutan 

klorin 0,5% 

56) Mencelupkan sarung tangan kedalam larutan klorin 0,5% 

57) Mencuci kedua tangan dengan menggunakan sabun dan 

air mengalir 

58) Melengkapi partograf(JPNK-KR,2008; hal 77-127). 

c. Kala III 

Kala III adalah waktu untuk pelepasan dan pengeluaran 

plasenta. Setelah lahirnya bayi dan proses retraksi pada 

uterus maka plasenta lepas dari lapisan nitabusch 

(Sulistiyawati,2013;hal 8). 

1) Tanda-tanda lepasnya plasenta 

a) Uterus berubah menjadi bundar 

b) Talipusat bertambah panjang 

c) Darah menyembur secara tiba-tiba(JNKP-KR,2008;hal 

98). 

2) Sebab terlepasnya plasenta 

a) Saat bayi dilahirkan, rahim berubah mengecil dan 

setelah bayi lahir uterus merupakan organ dengan 

dinding yang tebal dan rongganya hampir tidak ada. 

Posisi fundus uterus turun sedikit dibawah pusat, 

karena terjadi pengecilan uterus, maka tempat 

perlekatan plasenta juga sangat mengecil sehingga 
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plasenta menjadi berlipat-lipat pada bagian yang 

terlepas dari dinding rahim karena tidak dapat 

mengikuti dari tempat implantasi plasenta. 

b) Ditempat pelepasan plasenta yaitu antara plasenta dan 

desidua basalis terjaadi perdarahan, karena hematom 

membesar maka seolah-olah plasenta terangkat dari 

dasarnya oleh hematom tersebut sehingga daerah 

pelepasan plasenta meluas (Sulistyawati,2013;hal 8-9). 

3) Manajemen aktif kala III 

Tujuan manjemen aktif kala III adalah untuk menghasilkan 

kontraksi uterus yang lebih efektif sehingga dapat 

mempersingkat waktu, mencegah perdarahan, dan 

mengurangi kehilangan darah kala III. 

Manajemen aktif kala III terdiri dari tiga langkah yaitu:  

a) Pemberian suntikan oksitosin 

b) Melakukan penegangan tali pusat terkendali 

c) Masase fundus uteri (Sondakh,2013;hal 136). 

4) Kebutuhan ibu pada kala III 

Asuhan yang dapat dilakukan pada ibu antara lain : 

a) Memberikan kesempatan kepada ibu untuk segera 

memeluk bayinya 

b) Memberitahu setiap tindakan yang akan dilakukan 

c) Pencegahan infeksi pada kala III 

d) Memantau keadaan ibu 

e) Melakukan kolaborasi atau rujukan bila terjadi 

kegawatdaruratan 

f) Pemenuhan kebutuhan nutrisi dan hidrasi 

g) Memberikan motivasi dan mendampingi selama 

persalinan kala III (Shondhak,2013;hal141). 

d. Kala IV 

Kala IV mulai dari lahirnya plasenta selama 1-2 jam. Pada kala 

IV dilakuka observasi terhadap perdarahan pascapersalinan, 

paling Perubahan fisiologis pada kala IV 

a) Uterus  

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Ristiani, Kebidanan DIII UMP, 2015



  

30 
 

Setelah kelahiran plasenta, uterus dapat ditemukan di 

tengah-tengah abdomen kurang lebih dua pertiga sampai 

tiga perempat antara simpfisis pubis dan umbilikus. 

b) Serviks, vagina dan perineum 

Keadaan serviks, vagina dan perineum diinspeksi untuk 

melihat adanya laserasi, memar, dan pembentukan 

hematoma awal. 

c) Plasenta, membrane dan talipusat 

Inspeksi unit plasenta membutuhkan kemampuan bidan 

untuk mengidentifikasi tipe-tipe plasenta dan insersi tali 

pusat. 

d) Penjahitan episiotomi dan laserasi 

Penjahitan episiotomi dan laserasi memerlukan 

pengetahuan anatomi perineum, tipe jahitan, 

hemostatis, pembedahan asepsis, dan penyembuhan 

luka   (Varney,2008;hal 835-836). 

1) Penatalaksanaan kala IV 

a) Memonitor konsistensi uterus 

b) Mengecek kelengkapan plasenta 

c) Mengecek ststus kandung kemih 

d) Memantau kontraksi uterus, pengeluaran lochea serta 

membantu masase uteru 

e) Menilai kemampuan ibu dan bayi untuk memulai 

pemberian ASI. 

f) Mencegah perdarahan 

g) Mencegah distensia kandung kemih 

h) Mempertahankan kenyamanan 

2) Pemantauan pada kala IV 

a) Memperkirakan kehilangan darah 

b) Memeriksa perdarahan dari perineum 

c) Pencegahan infeksi 

d) Memantau keadaan umum ibu (Shondhak,2013;hal 

145-147). 
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3) Asuhan pada kala IV 

a) Menghargai dan memperbolehkan parktik-praktik 

tradisional yang tidak merugikan kesehatan ibu. 

b) Menghindari tindakan berlebihan dan mungkin 

membahayakan seperti episiotomi, pencukuran dan 

klisma. 

c) Menganjurkan ibu untuk memeluk bayinya sesegera 

mungkin 

d) Membantu memulai pemberian ASI dalam satu jam 

pertama setelah bayi lahir 

e) Menyiapkan rencana kesehatan  (JPNK-KR,2008;hal ). 

5. Komplikasi persalinan 

a. Syok 

Syok adalah suatu kondisi dimana terjadi kegagalan pada sistem 

sirkulasi untuk mempertahankan perfusi yang adekuat keorgan-

organ vital. Tanda dan gejala syok seperti nadi cepat ≥110x/menit, 

tekanan darah rendah sistolik kurang dari 90 mmHg, pucat pasi, 

nafas cepat ≥30x/menit, produksi urin ≤30cc/jam. Cemas atau 

tidak sadar. 

Penanganan syok yaitu dengan baringkan miring kiri, naikkan 

kedua kaki untuk meningkatkan aliran darah ke jantung, pasang 

infus beriknan cairan RL sebanyak 1 liter dengan kecepatan 15-20 

menit, segera rujuk ke fasilitas kesehatan (JNKP-KR,2008;hal 91). 

b. Distosia bahu 

Distosia bahu adalah suatu keadaan diperlukannya tambahan 

maneuver obstetric oleh karena dengan tarikan biasa kea rah 

belakang pada bayi tidak berhasil untuk melahirkan bayi. Pada 

persalinan dengan presentasi kepala, setelah kepala lahir bahu 

tidak dapat dilahirkan dengan cara pertolongan biasa. 

Penatalaksanaannya yaitu jangan melakukan tarikan atau 

dorongan sebelum memastikan bahwa bau posterior sudah masuk 

panggul, untuk mengendorkan ketegangan yang menyulitkan 

bahu posterior dapat dilakukan episiotomi. Posisi Mc Robert, atau 

posisi dada-lutut, tekan suprapubik, tarikan kepala, kemudian 
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lakukan Manuver Rubin dengan posisi tetap Mc Robert, rotasikan 

bahu, tekan suprapubik, tarikan kepala dan lahirkan bahu 

posterior, atau posisi merangkak, atau Manuver Wood 

(Prawirohardjo,2010;hal 159-602). 

c. Pre-eklamsia ringan 

Pre-eklamsia ringan adalah suatu sindrom spesifik kehamilan 

dengan menurunnya perfusi organ yang berakibat terjadinya 

vasospasme pembuluh darah dan aktivitas endotel. 

Penatalaksanaanya yaitu nilai ulang tekanan darah setiap 15 

menit, baringkan miring kiri dan cukup istirahat 

(Prawirohardjo,2010;hal 543). 

d. Prolaps tali pusat 

Tekanan pada tali pusat oleh bagian terendah janin dan jalan lahir 

akan mengurangi atau menghilangkan sirkulasi plasenta. 

Pengelolaan prolaps tali pusat yaitu terapi definitive adalah 

melahirkan janin dengan segera. Persalinan pervaginam segera 

hanya mungkin bila pembukaan lengkap, bagian terendah janin 

sudah masuk panggul (Prawirohardjo,2010;hal 625-627). 

e. Inersia uteri 

Inersia uteri adalah his yang sifatnya jarang, lemah dan waktunya 

singkat Penatalaksanaanya yaitu anjurkan ibu untuk mengubah 

posisi dan berjalan-jalan, anjurkan untuk minum, lakukan 

amniotomi jika ketuban belum pecah dan pembukaan di atas 6 

cm, stimulasi putting susu, mengosongkan kandung kemih, jika 

bayi tidak lahir setelah 2 jam untuk primi dan 1 jam untuk multi 

maka siapkan rujukan (JPNK-KR,2008;hal 92). 

f. Letak lintang  

Letak lintang adalah suatu keadaan dimana melintang di dalam 

uterus dengan kepala pada posisi yang satu sedangkan bokong 

berada pada posisi yang lain. Penatalaksanaan persalinan letak 

sungsang dengan cara sectio caesaria apabila umur kehamilan 

sudah aterm, dan dilakukan embriotomi apabila janin mati 

(Anita,2014 hal 162-169).  

g. Emboli cairan amnion 
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Emboli cairan amnion terjadi karena efek pada membrane 

tersebut atau sebagai akibat dari solusio plasenta parsial. Janin 

menghadapi resiko tumpukan mekonium lanugo, dan vernik dala 

arteriola pulmonalis. Penatalaksanaannya dengan memberikan 

oksigen, memasang kateter tekanan vena sentral, segera 

melahirkan bayi (Anita, 2014;hal 176). 

h. Disproporsi sefalopelvik (CPD) 

CPD adalah disproporsi antara ukuran janin dan ukuran pelviks 

yaitu ukuran pelviks yang tidak terlalu besar untuk 

mengakomodasi keluarnya janin. CPD akan menyebabkan 

kegagalan dalam kemajuan persalinan. Penangananan CPD 

dengan melakukan trial labor (persalinan percobaan) atau dengan 

section caesaria jika persalinannya tidak maju dan terjadi 

komplikasi (Anita, 2014;hal 190). 

i. Retensio plasenta 

Plasenta tidak lahir selama 30 menit setelah bayi lahir. 

Penatalkasanaan dalam kasus retensio plasenta yaitu di lihat ada 

tanda-tanda pelepasan plasenta atau tidak, jika ada maka lakukan 

manual plasenta dan jika tidak ada  tanda-tanda pelepasan 

plasenta maka lakuka rujukan (JNPK-KR,2008;hal 102). 

j. Antonia uteri  

Kegagalan miometrium untuk berkontraksi sehingga uterus dalam 

keadaan relaksasi penuh, melebar, lembek, tidak mampu 

menjalankan oklusi pembuluh darah sehingga terjadi perdarahan 

dari bekas tempat melekatnya plasenta tidak terkendali. 

Penatalaksanaan atonia uteri yaitu dengan melakukan 

komperhensi bimanual internal dan apabila uterus tidak 

berkontraksi setelah dilakukan KBI selama 5 menit, jika KBI 

berhasil lakukan KBI selama 2 menit, jika KBI tidak berhasil maka 

ajari keluarga untuk melakukan KBE, berikan 0,2 mg ergometrin 

IM atau misoprostol 600-1000 mcg per rektal, lakukan 

pemasangan infuse berikan 500cc RL dan drip oksitosin 20 unit 

dihabiskan dalam waktu 10 menit (JNPK-KR,2008;hal 105-108). 

k. Fase laten memanjang 
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Fase laten memanjang yaitu waktu persalinan yang memanjang 

karena kemajuan persalinan yang lambat. Apabila fase ini lebih 

dari 20 jam pada nulipara dan 14 jam pada multipara. 

Penatalkasaannya yaitu segera bawa ibu ke rumah sakit, lakukan 

augmentasi persalinan dengan oksitosin bila terdapat gangguan 

power. Pastikan tidak ada gangguan passenger dan passage. 

Lakukan tindakan seksio caesaria jika terdapat gangguan 

passenger / passage (Prawirohardjo,2010;hal 569). 

l. Kala dua lama 

Tahap ini berawal saat pembukaan serviks telah lengkap dan 

berakhir dengan keluarnya janin. Durasinya adalah 2 jam untuk 

nulipara dan 1 jam untuk multipara. Penatalaksanaanya yaitu 

dengan melakukan rujukan dan di lakukan vakum 

(Prawirohardjo,2010;hal 574). 

m. Ruptur uteri 

Ruptur uteri adalah terjadinya suatu robekan pada dinding uterus. 

Penatalaksanaan ruptur uteri yaitu pasang infuse RL, 

mengobservasi keadaan umum, tanda vital dan perdarahan, 

transfuse darah, persiapan tindakan laparatomi atau seksio 

sesarea (skin test, puasa, pasang DC) (Lisnawati,2013;hal 155). 

C. Bayi baru lahir   

1. Pengertian  

Bayi baru lahir adalah bayi yang lahir dari kehamilan 37 minggu 

samapai 42 minggu dan berat badan lahir 2500 gram sampai dengan 

4000 gram (ZR.arief,dkk.2009 1). 

2. Kriteria bayi baru lahir normal 

a. Berat badan lahir bayi 2500-4000 gram 

b. Panjang badan bayi 48-50 cm 

c. Lingkar kepala bayi 33-35 cm 

d. Lingkar dada bayi 32-34 cm 

e. Bunyi jantung dalam menit pertama berkisar 180 kali/menit  

f. Pernafasan cepat pada menit-menit pertama 80kali/menit 

g. Kulit kemerah-merahan 

h. Rambut lanugo telah hilang 
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i. Kuku agak panjang  

j. Genetalia testis sudah turun pada laki-laki dan labia mayora telah 

menutupi labia minora. 

k. Refiek hisap, menelan dan moro terbentuk 

(Sondakh,2013;hal:150) 

3. Perubahan fisiologi bayi baru lahir 

Adaptasi neonatus (bayi baru lahir) adalah proses penyesuaian 

fungsional neonates dari kehidupan di dalam uterus ke kehidupan di 

dalam uterus ke kehidupan luar uterus. Kemampuan adaptasi fisiologi 

ini disebut juga homeostasis. 

a. Sistem pernafasan 

Pada umur kehamilan 34-36 minggu struktur paru-paru 

sudah bisa mengembangkan system alveoli. Selama dalam 

uterus, janin mendapat oksigen dari pertukarkaran gas melalui 

plasenta. Setelah bayi lahir, pertukaran gas harus melalui paru-

paru bayi. Rangsangan gerakan pernafasan pertama terjadi 

karena tekanan mekanik dari toraks sewaktu melalui jalan lahir 

(stimulasi mekanik), penurunan Pa O2 dan kenaikan Pa CO2 

(stimulasi kimiawi), rangsangan dingin di daerah muka dan 

perubahan suhu di dalam uterus (stiulasi sensorik). 

Pernafasan pertama pada bayi normal terjadi dalam waktu 

30 menit pertama sesudah lahir. Usaha bayi pertama kali untuk 

mempertahankan tekanan alveoli, selain adanya surfaktan yang 

dengan menarik nafas dan mengeluarkan nafas dengan merintih 

sehingga udara tertahan di dalam. Respirasi pada neonatus 

biasanya pernafasan diagfragmatik dan abdominal, sedangkan 

frekuensi dan dalamnya belum teratur. 

b. Suhu tubuh  

Terdapat empat mekanisme kemungkinan hilangnya panas 

tubuh dan bayi baru lahir ke lingkungannya. 

1) Konduksi  

Panas dihantarkan dari tubuh bayi ke benda sekitarnya yang 

kontak langsung dengan tubuh bayi (pemindahan panas dari 

tubuh bayi ke objek lain melalui kontak langsung).  
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2) Konveksi  

Pada hilang dari tubuh bayi ke udara sekitarnya yang sedang 

bergerak (jumlah panas yang hilang tergantung kepada 

kecepatan dan suhu udara). 

3) Radiasi  

Panas dipancarkan dari bayi baru lahir, keluar tubuhnya ke 

lingkungan yang lebih dingin (pemindahan panas antara 2 

objek yang mempunyai suhu berbeda). 

4) Evaporasi  

Panas hilang melalui proses penguapan tergantung kepada 

kecepatan dan kelembaban udara (perpindahan panas 

dengan cara merubah cairan menjadi uap). Evaporasi 

dipengaruhi oleh jumlah panas yang dipakai, tingkat 

kelembaban udara, aliran udara yang melewati. 

c. Metabolisme 

Luas permukaan tubuh neonatus, relative lebih luas dari 

tubuh orang dewasa sehingga metabolism basal per kg BB akan 

lebih besar. Bayi baru lahir harus menyesuaikan diri dengan 

lingkungan baru sehingga energy diperoleh dari metabolism 

karbohidrat dan lemak. Pada jam-jam pertama energi didapatkan 

dari perubahan karbohidrat. Pada hari kedua, energi didapatkan 

dari pembakaran lemak.  

d. Peredaran darah  

Dengan berkembangnya paru tekanan O2 meningkat CO2 

menurun mengakibatkan resistensi pembuluh darah sehingga 

aliran darah meningkat, hal ini menyebabkan darah dalam uterus 

pulmonalis mengalir ke paru duptus arteorus menutup. 

Dengan munculnya arteri dan vena umbilicus dan 

terpotongnya tali pusat, aliran darah dalam plasenta melalui vena 

kava inferior dan foramen oval eke artrium kiri terhenti, sirkulasi 

janin sekarang berubah menjadi sirkulasi bayi yang hidup diluar 

badan. 

e. Adaptasi neurologis 
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System neurologis bayi secara anatomic atau fisiologis 

belum berkembang sempurna. Bayi baru lahir menunjukan 

gerakan-gerakan tidak terkoordinasi, pengaturan suhu yang labil, 

control otot yang buruk, mudah terkejut, dan tremor pada 

ekstremitas. 

f. Adaptasi gestasional  

Enzim-enzim digestif aktif saat lahir dan dapat menyokong 

kehidupan ekstrauterin pada kehamilan 36-38 minggu. 

Pencernaan protein dan karbohidrat telah tercapai. 

g. Adaptasi ginjal  

Laju filtrasi glomerulus relative rendah pada saat lahir 

disebabkan oleh tidak adekuatnya area permukaan kapiler 

glomerulus.  

h. Adaptasi hati 

Selama kehidupan janin dan sampai tingkat tertentu 

setelah lahir, hati terus membantu pembentukan darah. Selama 

periode neonatus, hati memproduksi zat yang esensial untuk 

pembekuan darah. 

i. Adapatasi imun 

Bayi baru lahir tidak mebatasi organisme penyerang 

dipintu masuk. Imaturitas jumlah system perlindungan secaara 

signifikan meningkatkan resiko infeksi pada periode bayi baru 

lahir. 

4. Asuhan pada bayi baru lahir normal 

a. Memotong tali pusat 

Cara memotong tali pusat yaitu menjepit dengan klem 

dengan jarak 3 cm dari pusat, lalu mengurut tali pusat kearah ibu 

dan memasang klem ke-2 dengan jarak 2 cm. Memasang tali 

pusat dengan jarak kurang lebih 1 cm dari umbilicus dengan cara 

sampul lalu memotong tali pusat. 

b. Mempertahankan suhu tubuh bayi baru lahir 

Mempertahankan suhu tubuh untuk mencegah hypotermi 

dengan cara mengeringkan tubuh segera setelah lahir dan 
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dibedong kemudian bayi ditaruh diatas dada ibu untuk 

mendapatkan kehangatan. 

c. Menghindari kehilangan panas dari bayi baru lahir (JNK-

P,2008;hal 119). 

5. Tanda bahaya bayi baru lahir 

a. Tidak dapat menyusui 

b. Kejang 

c. Mengantuk atau tidak sadar 

d. Napas cepat (>60 per menit) 

e. Merintih 

f. Retraksi dinding dada bawah 

g. Sianosis sentral (JNPK-KR,2008;hal 140). 

6. Komplikasi bayi baru lahir 

a. Asfiksia neonatorum 

Keadaan bayi baru lahir yang gagal bernafas secara 

spontan dan teratur segera setelah lahir. Penatalaksanaannya 

yaitu dengan melakukan resusitasi pada bayi. 

1) Menjaga bayi tetap hangat 

2) Mengatur posisi kepala sedikit ekstensi 

3) Menghisap lendir mulai dari mulut kemudian hidung 

4) Menegeringkan dan merangsang bayi 

5) Mengatur kembali posisi kepala bayi dan selimuti bayi 

6) Lakukan penilaian bayi, bernafas spontan atau 

menangismaka lakukan asuhan bayi pasca resusitasi, jika 

bayi megap-megap maka lakukan ventilasi. 

7) Pasang sungkup lakukan ventilasi 20 kali dalam 30 detik 

8) Lihat apakah dada mengembang atau tidak jika tidak maka 

lanjut ventilasi 20 kali dalam 30 detik hentikan dan lakukan 

penilaian ulang pernapasan 

9) Siapkan rujukan jika bayi belum bernapas spontan sesudah 2 

menit resusitasi 

10) Melanjutkan ventilasi sambil memeriksa denyut jantung bayi 

(Sondakh,2013;hal 176-184). 

b. Ikterus 
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Ikterus fisiologis pada bayi baru lahir adalah warna kuning yang 

ditemukan pada hari ke-3 sampai hari ke-14, tidak disertai tanda 

dan gejala ikterus patologis. Ikterus patologis apabila di temukan 

kuning pada dua hari pertama setelah lahir atau pada hari ke-14, 

disertai bayi kurang bulan, tinja pucat, serta daerah lutut dan siku 

tampak sekali warna kekuningannya. Tindakan dan pengobatan 

yang di lakukan untuk mengatasi ikterus fisiologis adalah dengan 

mengajarkan ibu dan keluarga cara menyinari bayi dengan cahaya 

matahari pada pukul 07.00-08.00 WIB, atur posisi kepala bayi 

agar tidak langsung menghadap ke cahaya matahari, lakukan 

penyinaran selama 30 menit, 15 menit bayi dalam posisi 

terlentang, 15 menit posisi bayi dalam posisi telungkup. 

Sedangkan untuk penatalaksanaan ikterus patologis yaitu 

pertahankan agar gula darah tetap stabil dan tidak turun, anjurkan 

ibu agar menjaga bayi tetap hangat, lakukan rujukan segera untuk 

dilakukan foto terapi (Muslihatun, 2010;hal 101). 

 

 

c. Hipotermi  

Hipotermi adalah suhu tubuh bayi dibawah 36°C atau kedua kaki 

atau tangan teraba dingin (Muslihatun,2010;hal 169). 

Penatalaksanaan hipotermi yaitu dengan cara mengembalikan 

suhu tubuh diatas 36,5°C dengan berbagai cara yaitu 

menghangatkan dengan menggunakan radiant warmer atau 

dimasukkan ke dalam penghangat atau incubator atau diberi sinar 

lampu dan menghangatkan bayi melalui panas tubuh ibu dengan 

metode kanguru (Muslihatun,2010;hal 190). 

d. Prematuritas dan BBLR 

BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) bila berat lahir 1.501 gram -2.409 

gram. Penanganan umum BBLR atau prematur adalah 

memeprhatikan suhu bayi agar tetap normal, pemberian minum, 

dan pencegahan infeksi. Bayi dengan BBLR juga sangat rentan 

terjadinya hipotermi, sehingga harus selalu di jaga kehangatan 

tubuhnya dengan sering memeluk dan menggendong bayinya. 
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Metode kanguru adalah salah satu cara menghangatkan bayi, 

cara yang lain yaitu jangan segera dimandikan sebelum berumur 6 

jam sesudah lahir, bayi selalu di selimuti dan ditutupi kepalanya, 

serta menggunakan lampu penghangat atau alat pemancar panas 

(Purwoastuti dkk,2015;hal 115). 

e. Kejang  

Kejang pada neonatus bisa disebabkan karena adanya kelainan 

susunan saraf, kelainan bawaan pada otak, sedangkan sebab 

sekunder adalah gangguan metabolic atau terjadi infeksi. 

Penatalaksanaan kejang yaitu sebelum penyakit primer atau 

sebabnya diketahui, kejang harus segera ditolong dengan 

pemberian anti konvulsan (Muslihatun,2010;hal 188). 

f. Muntah dan gumoh 

Muntah adalah mengeluarkan atau regurgitasi susu yang telah 

diminum dalam jumlah kecil. Muntah merupakan hal yang biasa 

pada bayi. Muntah pada bayi harus diwaspadai apabila muntah 

nyemprot, setiap saat tanpa memandang cara pemberian minum, 

setiap kali habis minum semua ASI dimuntahkan, serta muntah 

berwarna hijau tau bercampur darah. Penanganan yang dilakukan 

yaitu pasang pipa lambung pastikan pipa lambung bisa masuk, 

pastikan pipa berada dalam lambung dan isapan cairan isi 

lambung, lakukan persiapan merujuk dan rujuk bayi ke rumah 

sakit. (Muslihatun,2010;hal 101-104) 

g. Perdarahan tali pusat 

Perdarahan yang terjadi pada tali pusat bisa timbul 

sebagai akibat dari trauma pengikatan tali pusat yang kurang baik 

atau kegagalan proses pembentukkan thrombus normal. Selain itu 

perdarahan pada tali pusat juga bisa sebagai petunjuk adanya 

penyakit pada bayi. Penanganan yang di lakukan yaitu 

pencegahan infeksi pada tali pusat dan lakukan rujukan. 

7. Kunjungan bayi baru lahir 

a. Kunjungan neonatal pertama (KN 1) 6-48 jam 

1) Jaga kehangatan bayi 

2) Pencegahan hipotermi 
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3) Perawatan tali pusat 

4) Pemberian ASI 

5) Tanda bahaya bayi baru lahir 

6) Pencegahan infeksi (Muslihatun,2010;hal 39-47) 

b. Kunjungan neonatal kedua (KN 2) hari ketiga-hari ketujuh 

1) Penuhi nutrisi bayi 

2) Pola eliminasi BAB dan BAK 

3) Pola istirahat  

4) Kebersihan kulit 

5) Keamanan  

6) Tanda-tanda bahaya  

7) Konseling tentang perawatan tali pusat, pemberian ASI, jaga 

kehangatan bayi (Vivian, 2011;hal 27) 

c. Kunjungan neonatal ketiga (KN 3) hari 8-hari ke 28. 

1) Menanyakan kondisi bayi secara keseluruhan 

2) Menanyakan masalah-masalah yang di alami terutama dalam 

prases menyusui 

3) Jika bayi sakit klasifikasi penyakit 

4) Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan bayi 

5) Memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi (Vivian,2011;hal 

39). 

D. Nifas  

1. Pengertian nifas. 

Masa nifas  (puerperium) dimulai setelah kelahiran plasenta dan 

berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum 

hamil (Dewi, 2013;hal:1). 

2. Tahapan masa nifas 

Adapun tahapan-tahapan masa nifas (post partum) 

a. Puerperium dini 

Masa kepulihan dimana ibu sudah diperbolehkan berdiri dan 

berjalan-jalan. 

b. Puerperium intermedial 

Masa pemulihan menyeluruh dari organ-organ genital, kira-kira 

antara 6-8 minggu. 
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c. Remot puerporium 

Masa pemulihan dan sehat sempurna terutama pada ibu yang 

pada waktu kehamilan mempunyai komplikasi. 

3. Adaptasi psikologis masa nifas 

a. Fase taking in 

Fase taking in yaitu periode ketergantungan. Periode ini 

berlangsung dari hari pertama sampai hari kedua setelah 

melahirkan. Pada fase ini, ibu sedang berfokus terutama pada 

dirinya sendiri. Ibu akan berulang kali menceritakan proses 

persalinan yang dialaminya dari awal sampai akhir. 

Ketidaknyamanan fisik yang dialami ibu pada fase ini seperti rasa 

mules, nyeri pada jalan lahir, nyeri pada jahitan, kurang tidur, dan 

kelelahan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Pada 

fase ini petugas kesehatan harus menggunakan pendekatan yang 

empatik agar ibu dapat melewati fase ini dengan baik. 

b. Fase taking on 

 Taking on yaitu periode yang berlangsung antara 3-10 hari 

setelah melahirkan. Pada fase ini ibu timbul rasa khawatir akan 

ketidak mampuan dan rasa tanggung jawabnya dalam merawat 

bayi. Ibu mempunyai perasaan yang sangat sensitive sehingga 

mudah tersinggung dan gampang marah. Dukungan moril sangat 

diperlukan untuk menumbuhkan rasa percaya ibu. 

c. Fase letting go 

Fase letting go yaitu periode menerima tanggung jawab 

akan peran barunya. Fase ini berlangsung sepuluh hari setelah 

melahirkan. Ibu sudah mulai menyesuaikan diri dengan 

ketergantungan bayinya. Ibu akan lebih percaya diri dalam 

memenuhi kebutuhan diri dan bayinya (Suherni, 2009;hal:87-90) 

4. Perubahan fiologis 

a. Peruabahan sistem reproduksi 

1) Perubahan uterus 

Terjadi kontraksi uterus meningkat setelah bayi keluar 

sehingga menyebabkan jaringan pelekatan antara plasenta dan 
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dinding uterus , mengalami nekrosis dan lepas. Ukuran uterus 

akan mengecil kembali setelah dua minggu persalinan. 

Uterus akan mengalami pengecilan (involusi) secara berangsur-

angsur sehingga kembali seperti sebelum hamil. Menurut 

(Suherni, 2009;hal:78) menjelaskan mengenai tinggi fundus uteri 

dan berat uterus menurut masa involusi sebagai berikut: 

 

 

 

 

Tabel  2.1. Masa involusi 
Involusi  Tinggu fundus uteri Berat uterus 
Bayi lahir Setinggi pusat 1000 gram 
Uri lahir Dua jari dibawah pusat 750 gram 
Satu minggu Pertengahan pusat-symphisis 500 gram 
Dua minggu Tak teraba di atas symphisis 350 gram 
Enam minggu Bertambah kecil 50gram 
Delapan minggu Sebesar normal. 30 gram 

Sumber : suherni ,2009. Perawatan Masa Nifas 

Bekas implantasi plasenta meninggalkan bekas luka kasar dan 

menonjol ke cavum uteri. Dalam cavum uteri keluar cairan sekret 

yang disebut dngan lochea. Ada beberapa jenis lochea, yaitu: 

a. Lochea rubra 

Darah segar dan sisa-sisa selaput ketuban, sel-sel desidua, 

lanugo serta mekonium terjadi sela 2 hari pasca persalinan. 

b. Lochea sanguinolenta 

Warnanya merah kuning berisi darah dan lendir. Terjadi pada 

hari ke 3- 7 pasca persalinan. 

c. Lochea serosa 

Berwarna kuning dan cairan ini tidak berdarah. Terjadi pada 

hari ke 7-14 pasca persalinan. 

d. Lochea alba 

 Cairan putih yang terjadi setelah 2 minggu pasca persalinan. 

e. Lochea purulenta. 

Caira yang seperti nanah dan berbau busuk yang disebabkan 

oleh infeksi. 

f. Lochiotosis 
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Lochia tidak lancar keluarnya. 

2) Vagina  

Pada minggu ketiga, vagina mengecil dan timbul rugae 

(lipatan-lipatan atau kerutan-kerutan) kembali. 

 

3) Perineum  

Terjadi robekan perineum pada hampir semua persalinan 

pertama dan tidak jarang juga pada persalinan berikutnya. 

Robekan perineum umumnya terjadi di garis tangan dan bisa 

menjadi luas apabila kepala janin lahir terlalu cepat, sudut arkus 

pubis lebih kecil daripada biasa, kepala janin melewati pintu 

panggul bawah dengan ukuran yang lebih besar daripada 

sirkumferensia suboksipito bregmatika. 

5. Kunjungan pada nifas 

a. Kunjungan pertama pada 6-8 jam setelah persalinan  

Tujuan:  

1) Mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri. 

2) Mendeteksi dan merawat penyebab perdarahan, merujuk 

apabila perdarahan berlanjut 

3) Memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota 

keluarga bagaiman mencegah perdarahan masa nifas karena 

atonia uteri 

4) Pemberian ASI awal 

5) Melakaukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir. 

6) Menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermi 

(Vivian,2013;hal4-5) 

b. Kunjungan kedua 6 hari setelah persalinan 

Tujuan : 

1) Memastikan involusi uterus berjalan normal, uterus berkontraksi, 

fundus berada diumbilicus tidak ada perdarahan dan tidak ada 

bau. 

2) Menilai adanya demam, infeksi dan perdrahan abnormal 

3) Memastikan ibu mendapatkan cukup makanan, cairan dan 

istirahat. 
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4) Memastikan ibu menyususi dengan baik dan tidak 

memperlihatkan tanda-tanda penyulit. 

5) Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi 

baru lahir dan tali pusat, serta menjaga bayi tetap hangat dan 

merawat bayi sehari-hari (Vivian,2013;hal 5) 

c. Kunjungan ketiga dua minggu setelah persalinan 

1) Memastikan involusi uterus berjalan dengan normal, uterus 

berkontraksi, fundus berada di bawah umbilicus tidak ada 

perdarahan abnormal dan tidak ada bau. 

2) Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi atau perdarhan 

abnormal. 

3) Memastikan ibu mendapat cukup makanan, cairan dan 

istirahat. 

4) Memastikan ibu menyusui dengan baik dan memperhatikan 

tanda-tanda penyulit 

5) Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, 

tali pusat, menjaga bayi tetap hangat, dan merawat bayi 

sehari-hari. 

d. Kunjungan keempat enam minggu setelah persalinan 

1) Menanyakan penyulit-penyulit yang ada 

2) Memberikan konseling untuk KB secara dini 

(Prawirohardjo.2010; hal 123). 

6. Komplikasi pada masa nifas 

a. Perdarahan pascapartum  

Perdarahan pada masa nifas adalah komplikasi yang terjadi pada 

tenggang waktu di antara persalinan dan masa pasca persalinan. 

Penatalaksanaanya yaitu dengan massase uterus agar 

berkontraksi dan keluarkan bekuan darah. Bila plasenta telah di 

lahirkan secara lengkap tetapi masih terjadi perdarahan berikan 

suntik oksitosin.  Keadaan ibu memerlukan pengawasan tekanan 

darah, nadi, suhu, dan respirasi. (Prawiroharjo,2008). 

b. Subinvolusi  

Sesudah persalinan uterus yang beratnya 1.000 gram akan 

mmengecil sampai menjadi 40-60 gram dalam 6 minggu. Pada 
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subinvolusi proses mengecilnya uterus terganggu. 

Penatalaksanaan subinvolusi dengan cara pemberian ergometrin 

per-os atau suntikan .pada subinvolusi karena tertinggalnya sisa 

plasenta, perlu dilakukan kerokan rongga rahim (kuretase) 

(Prawirohardjo,2010,hal 655). 

 

c. Tromboflebitis  

Merupakan inflamasi permukaan pembuluh darah disertai 

pembekuan darah. Penanganan trombofilebitis yaitu dengan cara 

kaki ditinggikan untuk mengurangi edema, kompres pada kaki, 

memakai kaos kaki panjang yang elstis selama mungkin, 

pemberian antibiotik, mengobservasi keadaan umum, tanda vital, 

laktasi, involusi dan lochea, istirahat cukup (Lisnawati,2013;hal 

228). 

d. Postpartum Blus 

Yaitu suatu periode singkat bersifat ringan yang dialami oleh ibu 

nifas pada masa pascasalin sebagai bentuk perubahan emosional 

yang fisiologis berlangsung pada 3-10 pasca salin. 

Penatalaksanaannya yaitu dengan melibatkan anggota keluarga, 

teman dan orang-orang terdekat untuk memberikan dukungan 

psikologis, mengekspresikan pikiran dan perasaan klien, istirahat 

cukup. 

e. Kelainan payudara 

1) Bendungan air susu 

Payudara sering mengalami distensi menjadi keras dan 

berbenjol-benjol. Penatalaksanaanya yaitu dengan 

mengeluarkan ASI, menyangga payudara dan kompres. 

2) Mastitis 

Mastitis merupakan komplikasi ante partum yang kadang-kadang 

di jumpai dalam masa nifas dan laktasi. Payudara menjadi keras, 

kemerahan, nyeri, dan demam.Penatalaksanaannya yaitu 

sangga payudara, kompres, beri paracetamol, harus tetap 

menyusui bayinya, pantau suhu tubuh, jika terjadi infeksi berikan 
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antipiretik untuk mengurangi demam dan nyeri. (Suherni, 

2009;hal 136). 

f. Retensio urin  

Retensio urin adalah hipotoni kandung kemih akibat trauma 

kandung kemih waktu persalinan, pemeriksaan dalam yang sering, 

kontaminasi kuman dari perineum. Penanganannya dengan 

memasang cateter untuk dibuka 24 jam 1x selama 3 hari, apabila 

tidak berhasil pasang DC untuk dibuka 4 jam1x sehari, senam 

nifas, minum air 100cc/jam (Lisnawati,2013;hal 218). 

E. MASA ANTARA (KB) 

1. Pengertian keluarga berencana 

Keluarga Berencana merupakan upaya peningkatan kepedulian 

dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, 

pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan 

kesejahteraan keluarga kecil bahagia dan sejahtera (Sukarni, 2013). 

Keluarga Berencana (family planning/ planned parenthood)  

merupakan suatu usaha manjarangkan atau merencanakan jumlah dan 

jarak kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi. ( Sulistyawati A, 

2011; hal 12) 

2. Tujuan program keluarga berencana 

Tujuan umumnya adalah membentuk keluarga kecil sesuai 

dengan kekuatan social ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan 

kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang 

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan tersebut meliputi 

pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga. ( Sulistyawati A, 2011; hal 14). 

3. Alat kontrsepsi KB 

a. Metode Amenore Laktasi (MAL)  

Metode Amenore Laktasi (MAL) adalah kontrasepsi yang 

mengandalkan  pemberian air susu ibu (ASI) secara eksklusif, artinya 

hanya diberikan ASI tanpa makanan atau minuman apapun.  

1) Cara kerja: Penundaan/penekanan ovulasi 

2) Keuntungan kontrasepsi: 

a) Efektivitas tinggi 
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b) Tidak mengganggu senggama 

c) Tidak ada efek samping secara sistemik 

d) Tidak perlu pengawasan medis 

e) Tidak perlu obat atau alat 

f) Tanpa biaya 

3) Keterbatasan: 

a) Perlu persiapan sejak perawatan kehamilan agar segera menyusui 

dalam 30 menit pascapersalinan 

b) Mungkin sulit dilaksanakan karena kondisi sosial 

c) Efektivitasnya tinggi hanya sampai kembalinya haid atau dengan 6 

bulan. 

d) Tidak melindungi dari IMS termasuk virus hepatitis B dan HIV/AIDS. 

b. Senggama terputus 

Senggama terputus adalah metode keluarga berencana 

tradisional, dimana pria mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari 

vagina sebelum pria mencapai ejakulasi. 

1) Cara kerja  

Alat kelamin (penis) dikeluarkan sebelum ejakulasi sehingga sperma 

tidak masuk ke dalam vagina sehingga tidak ada pertemuan antara 

sperma dan ovum, dan kehamilan dapat dicegah. 

2) Manfaat  

a) Efektivitas bila dilaksanakan dengan benar 

b) Tidak mengganggu produksi ASI  

c) Dapat digunakan sebagai pendukung metode KB lainnya 

d) Tidak ada efek samping 

e) Dapat digunakan setiap waktu 

f) Tidak membutuhkan biaya (Saifuddin,2011;hal 15) 

3) Keterbatasan  

a) Efektivitas sangat bergantung pada kesediaan pasangan untuk 

melakukan sanggama terputus setiap melaksanakannya 

b) Efektivitas akan jauh menurun apabila sperma dalam 24 jam sejak 

ejakulasi masih melekat pada penis 

c) Memutus kenikmatan dalam nerhubungan seksual 
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c. Kondom 

Kondom merupakan selubung atau sarung karet yang dapat 

terbuat dari berbagai bahan diantaranya lateks (karet), plastic (vinil), 

atau bahan alami (produksi hewani) yang dipasang pada penis saat 

hubungan seksual. 

1) Cara kerja 

Kondom menghalangi terjadinya pertemuan sperma dan sel telur 

dengan cara mengemas sperma diujung selubung karet yang dipasang 

pada penis sehingga sperma tersebut tidak tercurah ke dalam saluran 

reproduksi perempuan. 

2) Manfaat  

a) Efektif bila digunakan dengan benar 

b) Tidak mengganggu produksi ASI  

c) Tidak mengganggu kesehatan klien 

d) Tidak mempunyai pengaruh sistemik 

e) Murah dan dapat dibeli secara umum 

f) Tidak perlu resep dokter atau pemeriksaan kesehatan khusus 

(Saefuddin,2011;hal 17). 

3) Keterbatasan  

a) Evektifitas tidak terlalu tinggi 

b) Cara penggunaan sangat mempengaruhi keberhasilan kontrasepsi  

c) Agak mengganggu hubungan seksual  

d) Pada beberapa klien bisa menyebabkan kesulitan untuk 

mempertahankan ereksi 

e) Harus selalu tersedia setiap kali berhubungan seksual 

f) Beberapa klien malu untuk membeli kondom di tempat umum 

b. PIL progestin 

Cocok untuk ibu menyusui, tidak menurunkan produksi ASI, dapat 

digunakan sebagai kontrasepsi darurat. 

1) Cara kerja: 

a) Menekan ovulasi. 

b) Mencegah implantasi  
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c) Mengentalkan lendir servik. 

d) Mengganggu transportasi sperma. 

2) Manfaat 

a) Memiliki efektivitas yang tinggi 

b) Risiko terhadap kesehatan sangat kecil 

c) Tidak mengganggu hubungan seksual 

d) Kesuburan cepat kembali 

e) Mudah dihentikan setiap saat 

3) Keterbatasan 

a) Mahal dan membosankan karena harus menggunakannya setiap 

hari 

b) Payudara menjadi tegang, mual, pusing, dermatitis 

c) Tidak melidungi dari infeksi menular seksual (Saefuddin,2011;hal 

48-53). 

c. Pil kombinasi 

Pil kpmbinasi ini tidak dianjurkan untuk ibu yang sedang menyusui 

karena dapat menghambat produksi ASI. 

1) Cara kerja 

a) Menekan ovulasi 

b) Mencegah implantasi 

c) Lendir serviks menjadi kental 

2) Manfaat 

a) Memiliki efektifitas tinggi 

b) Resiko terhadap kesehatan sangat kecil 

c) Siklus haid menjadi teratur 

3) Keterbatasan 

a) Mahal dan membosankan 

b) Mual terutama pada 3 bulan pertama 

c) Pusing dan nyeri payudara (Saefuddin,2011;hal 28-33). 

 

 

d. Suntik progetrin 

Sangat efektif dan aman, dapat dipakai oleh semua perempuan 

dalam usia reproduksi, kembalinya kesuburan lebih lambat, rata-rata 4 
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bulan, cocok untuk masa menyusui, karena tidak menekan produksi 

ASI. 

1) Cara kerja : 

a) Mencegah ovulasi. 

b) Mengentalkan lendir servik. 

c) Menghambat transportasi sperma. 

2) Keuntungan  

a) Risiko terhadap kesehatan kecil 

b) Tidak berpengaruh kepada hubungan suami istri 

c) Tidak diperlukan pemeriksaan dalam 

d) Efek samping sangat kecil 

3) Kerugian 

a) Terjadi perubahan pada pola haid 

b) Mual, sakit kepala, nyeri payudara ringan 

c) Ketergantungan klien terhadap pelayanan kesehatan 

d) Penambahan berat badan (Saefuddin,2011;hal 41-47) 

e. Suntik kombinasi 

Jenis suntikan kombinasi yang berisi Depo Medroksiprogesteron Asetat 

dan Estradiol Spinatol yng diberikan injeksi IM sebulan sekali.Tidak 

dianjurkan untuk ibu yang sedang menyusui. 

1) Cara kerja 

a) Menekan ovulasi 

b) Mengentalkan lendir serviks 

2) Keuntungan  

a) Resiko terhadap kesehatan kecil 

b) Efek samping sangat kecil 

c) Tidak berpengaruh pada hubungan suami istri (Saefuddin,2011;hal 

34) 

3) Kerugian 

a) Terjadi perubahan pada pola haid 

b) Mual, sakit kepala, nyeri payudara 

c) Penambahan berat badan 

f. Implant  
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Implant adalah suatu alat kontrasepsi yang mengandung 

levonogestrel yang dibungkus dalam kapsul silasticsilikon 

(polidemetsilixane) dan di susukan dibawah kulit. Efektif selama 5 

tahun, untuk Norplant, 3 tahun untuk Jadena, Indoplant, dan Implanon. 

Dapat dipakai oleh semua perempuan dalam usia reproduksi. 

Pemasangan dan pencabutan perlu pelatihan. Kesuburan segera 

kembali setelah implant di cabut, aman dipakai saat laktasi. 

1) Cara Kerja: 

a) Lendir serviks menjadi kental 

b) Menganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit 

terjadi implantasi. 

c) Mengurangi transportasi sperma 

d) Menekan ovulasi 

2) Keuntungan 

a) Daya guna tinggi 

b) Perlindungan jangka panjang 

c) Tidak mengganggu ASI 

d) Tidak mengganggu kegiatan senggama (Saefuddin,2011;hal 53-59) 

3) Keterbatasan  

a) Perubahan pola haid 

b) Nyeri kepala 

c) Nyeri payudara 

d) Pusing kepala 

g. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR). 

IUD (intra uterine divince) adalah bahan inest inthetik (dengan atau 

tanpa unsure tambahan untuk sinergi efektivitas dengan berbagai 

bentuk yang dipasang ke dalam rahim untuk menghasilkan efek 

kontrasepsi. 

1) Ada beberapa jenis : CuT-380A, NOVA-T, Lípez Loops. 

 

2) Cara Kerja : 

a) Menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba fallopi. 

b) Mempengaruhi fertilitas sebelum ovum mencapai kavum uteri. 

c) Mencegah sperma dan ovum bertemu 
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d) Memungkinkan untuk mencegah implantasi telur dalam uterus 

3) Keuntungan  

a) Sebagai kontrasepsi efektivitasnya tinggi 

b) Sangat efektif 

c) Tidak mempengaruhi hubungan seksual 

d) Membantu mencegah kehamilan ektopik 

4) Kerugian  

a) Perubahan siklus haid 

b) Perdarahan atau spotting 

c) Tidak mencegah IMS (Saefuddin,2011;hal 74-77). 

j. MOP (Vasektomi) 

  Vasektomi merupakan tindakan bedah minor dan kadang 

memerlukan insisi yang kecil tanpa insisi sehingga hanya meliputi 

daerah supersifilis (Sulistiyawati,2013;hal 121). 

k. MOW (Tubektomi) 

Tubektomi pada wanita adalah setiap tindakan yang dilakukan pada 

kedua saluran telur wanita yang mengakibatkan orang yang 

bersangkutan tidak akan mendapat keturunan lagi. Kontrasepsi ini 

hanya digunakan untuk jangka panjang, walaupun kadang-kadang 

masih dapat dipulihkan kembali seperti semula (Sulistiyawati,2013;hal 

113). 

F. Asuhan kebidanan 

Asuhan kebidanan adalah penerapan dan fungsi kegiatan yang 

menjadi tanggung jawab bidan dalam memberikan  pelayanan klien yang 

mempunyai kebutuhan atas masalah dalam bidang kesehatan masa ibu 

hamil, masa ibu bersalin dan masa nifas (Musbir W. 1999; h. 13). 

Dokumentasi dalam asuhan kebidanan adalah suatu pencatatan yang 

lengkap dan akurat terhadap keadaan/kejadian yang dilihat dalam 

pelaksanaan asuhan kebidanan (proses asuhan kebidanan). 

Fungsi dokumentasi : 

1) Sebagai dokumen yang sah sebagai bukti atas asuhan yang telah 

diberikan. 

2) Sebagai sarana komunikasi dalam tim kesehatan yang memberikan 

asuhan 
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3) Sebagai sumber data yang memberikan gambaran tentang kronologis 

kejadian kondisi yang terobservasi untukmengikuti perkembangan 

dan evaluasi respons pasien terhadap asuhan yang telah diberikan 

4) Sebagai sumber data penting untuk pendidikan dan penelitian. 

Langkah-langkah asuhan kebidanan menurut Varney (1997), yaitu 

sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data dasar 

Langkah ini dilakukan dengan melakukan pengkajian melalui proses 

pengumpulan data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan 

pasien secara lengkap seperti riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik 

sesuai dengan kebutuhan, peninjauan catatan terbaru atau catatan 

sebelumnya, data laboratorium dan membandingkanya dengan hasil 

studi. Semua data dikumpulkan dari semua sumber yang 

berhubungan dengan kondisi pasien. 

2. Interpretasi data dasar 

Langkah ini dilakukan dengan mengidentifikasi data secara benar 

terhadap diagnosis atau masalah kebutuhan pasien.Masalah atau 

diagnosis yang spesifik dapat ditemukan berdasarkan interpretasi 

yang benar terhadap data dasar. Selain itu, sudah terfikirkan 

perencanaan yang dibutuhkan terhadap masalah. Sebagai contoh : 

masalah yang menyertai diagnosis seperti diagnosis kemungkinan 

wanita hamil, maka masalah yang berhubungan adalah wanita 

tersebut mungkin tidak menginginkan kehamilannya atau apabila 

wanita hamil tersebut masuk trimester III, maka masalah yang 

kemungkinan dapat muncul adalah takut untuk menghadapi proses 

persalinan dan melahirkan. 

1. Identifikasi diagnosis atau masalah potensial 

Langkah ini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah atau 

diagnose potensial yang lain berdasarkan beberapa masalah dan 

diagnosis yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan 

antisipasi yang cukup dan apabila memungkinkan dilakukan proses 

pencegahan atau dalam kondisi tertentu pasien membutuhkan 

tindakan segera. 
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2. Identifikasi dan penetapkan kebutuhan yang memerlukan 

penanganan segera 

Tahap ini dilakukan oleh bidan dengan melakukan identifikasi dan 

menetapkan beberapa kebutuhan setelah diagnosis dan masalah 

ditegakkan. Kegiatan pada tahap ini adalah kosultasi, kolaborasi dan 

melakukan rujukan. 

3. Perencanaan asuhan secara menyeluruh 

Setelah beberapa kebutuhan pasien ditetapkan, diperlukan 

perencanaan secara menyeluruh terhadap masalah dan diagnosis 

yang ada. Dalam proses perencanaan asuhan secara menyeluruh 

juga dilakukan identifikasi beberapa data yang tidak lengkap agar 

pelaksanaan secara menyeluruh dapat berhasil. 

4. Pelaksanaan perencanaan 

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan dari semua rencana 

sebelumnya, baik terhadap masalah pasien ataupun diagnosis yang 

ditegakkan. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh bidan secara 

mandiri maupun berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya. 

5. Evaluasi 

Merupakan tahap terakhir dalam menejemen kebidanan, yakni 

dengan melakukan evaluasi dari perencanaan maupun pelaksanaan 

yang dilakuakan bidan. Evaluasi sebagai bagian dari proses yang 

dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan pelayanan 

secara komprehensif dan selalu berubah sesuai dengan kondisi atau 

kebutuhan klien. 

Dengan menggunakan SOAP 

S : Data informasi yang subjektif (mencatat hasil anamnesa) 

O : Data informasi objektif (hasil pemeriksaan, observasi) 

A : Mencatat hasil analisa (diagnose dan masalah kebidanan) 

P : Mencatat  seluruh penatalaksanaan yang dilakukan (tindakan 

antisipasi, tindakan segera, tindakan rutin, penyuluhan, support, 

kolaborasi, rujukan dan evaluasi/follow up). Dokumentasi SOAP 

ini dicatat pada lembar catatan perkembangan yang ada dalam rekam 

medic pasien 

G. Landasan hukum 
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Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor : 369/Menkes/SK/III/2007 tentang standar profesi bidan, salah 

satu komponen di dalamnya berisi mengenai standar kompetensi bidan di 

Indonesia, sebagai acuan untuk melakukan asuhan kepada individu, 

keluarga dan masyarakat. 

Jenis-jenis kompetensi bidan : 

1. Standar kompetensi 1 : bidan mempunyai persyaratan pengetahuan 

dan ketrampilan dari ilmu-ilmu sosial, kesehatan masyarakat dan 

kode etik yang membentuk dasar dari asuhan yang bermutu tinggi 

sesuai dengan budaya, untuk wanita, bayi baru lahir dan keluarganya. 

2. Pra konsepsi, KB dan Ginekologi 

Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, pendidikan 

kesehatan yang tanggap terhadap budaya dan pelayanan menyeluruh 

di masyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupan keluarga yang 

sehat, perencanaan kehamilan dan kesiapan menjadi orangtua. 

3. Asuhan dan konseling selama kehamilan 

Bidan memberi asuhan antenatal bermutu tinggi untuk 

mengoptimalkan kesehatan selama kehamilan yang meliputi : deteksi 

dini, pengobatan atau rujukan dari komplikasi tertentu. 

4. Asuhan selama persalinan dan kelahiran 

Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, tanggap terhadap 

kebudayaan setempat selama persalinan, memimpin selama 

persalinan yang bersih dan aman, menangani situasi 

kegawatdaruratan tertentu untuk mengoptimalkan kesehatan wanita 

dan bayinya yang baru lahir. 

5. Asuhan pada ibu nifas dan menyusui 

Bidan memberikan asuhan pada ibu nifas dan menyusui yang 

bermutu tinggi dan tanggap terhadap budaya setempat. 

6. Asuhan pada bayi dan balita 

Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, komprehensif pada 

bayi dan balita sehat (1 bulan -5 tahun). 

7. Kebidanan komunitas 
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Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi dan komprehensif 

pada keluarga, kelompok dan masyarakat sesuai dengan budaya 

setempat 

8. Gangguan system reproduksi dan menopause 

Melaksanakan asuhan kebidanan pada wanita/ibu dengan gangguan 

sistem reproduksi. 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR HK.02.02/MENKES/149/2010 TENTANG IZIN DAN 

PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN 

Pasal 1  

1. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan bidan adalah 

seorang perempuan yang lulus darai pendidikan bidan yang telah 

teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang undangan 

2. Fasilitas pelayanna kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk 

menyelenggarakan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitative 

3. Surat izin praktek bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah 

bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang sudah memenuhi 

persyaratan untuk menjalankan praktek kebidanan 

4. Standar adalah pedoman yang harus dipergunakan sesuai petunjuk 

dalam menjalankan profesi yang meliputi standar pelayanan, standar 

profesi dan standar operasional prosedur. 

5. Surat tanda registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti 

tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan 

yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan 

perundang – undanagn 

6. Obat bebas dalah obat yang berlogo bulatan berwarna hijau yang 

dapat diperoleh tanpa resep dokter 

7. Obat bebas terbatas adalah obat yang berlogo bulatan berwarna biru 

yang dapat diperoleh tanpa resep dokter 

8. Organisasai profesi adalah Ikatan Bidan Indonesia 

Pasal 2  

1. Bidan dapat menjalankan praktek pada fasilitas pelayanan 

kesehatan 
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2. Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam 

ayat (1) meliputi fasilitas pelayanna kesehatan diluar praktek mandiri 

dan atau praktek mandiri 

3. Bidan yang menjalankan praktik mandiri sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) berpendidikan minimal Diploma III (DIII) kebidanan 

Pasal 3 

1. Setiap bidan yang menjalankan praktek wajib memiliki SIPB 

2. Kewajiban memiliki SIPB dikecualikan bagi bidan yan menjalankan 

praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan diluar praktik mandiri atau 

bidan yang menjalankan tugas pemerintah sebagai Bidan Desa 

Pasal 4 

1. SIPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dikeluarkan 

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota 

2. SIPB berlaku selama STR masih berlaku 

Pasal 5 

1. Untuk memperoleh SIPB sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4, 

bidan harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah 

Kabupaten / Kota dengan melampirkan : 

a. Fotokopi STR yang masih berlaku dan dilegalisir 

b. Surat keteranagn sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin 

Praktik 

c. Surat pernyataan memiliki tempat praktik 

d. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar 

e. Rekomendasi dari organisasi profesi 

2. Surat permohonan memperoleh SIPB sebagaimaan dimaksud pada 

ayat (1) sebagaimana tercantum dalam formulir I terlampir 

3. SIPB sebagaimaan dimaksudkan pada ayat (1) hanya diberikan untuk 

1 (satu) tempat praktik 

4. SIPB sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) sebagaimana 

tercantum dalam formulir II terlampir 

Pasal 6 

1. Bidan dalam menjalankaan praktik mandiri harus memenuhi 

persayratan meliputi tempat praktik dan peralatan untuk tindakan 

asuhan kebidanan 
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2. Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) 

tercantum dalam lampiran peraturan ini  

3. Dalam menjalankan praktek sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) 

bidan wajib memasang nama praktik kebidanan 

Pasal 7 

SIPB dinyatakan tidak berlaku karena : 

a. Tempat praktik tidak sesuai lagi denagn SIPB 

b. Masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang 

c. Dicabut atas perintah pengadilan 

d. Dicabut atas rekomendasi organisasi profesi 

e. Yang bersangkutan meninggal dunia 

Pasal 8 

Bidan dalam menjalankan praktik berwenang untuk memberikan 

pelayanan meliputi : 

a. Pelayanan kebidanan 

b. Pelayanan reproduksi perempuan 

c. Pelayanan kesehatan masyarakat 

Pasal 9 

1. Pelayanan kebidanan sebagaimaan dimaksud dalam pasal 8 huruf a 

ditunjukan kepada ibu dan bayi. 

2. Pelayanna kebidanan kepada ibu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diberikan pada maas kehamilan, masa persalianan, masa nifas 

dan masa menyusui 

3. Pelayanan kebidanan pada bayi sebagaimaan dimaksud pada ayat 

(1) diberikan pada bayi baru lahir normal sampai usia 28 (dua puluh 

delapan hari) 

Pasal 10 

1. Pelayanan kebidanan kepada ibu sebagaimana dimaksudkan dalam 

pasal 9 ayat (2) meliputi : 

a. Penyuluhan dan konseling 

b. Pemeriksaan fisik 

c. Pelayanan antenatal pada kehamilan 

d. Pertolongan persalinan normal 
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e. Pelayanan ibu nifas normal 

2. Pelayanan kebidanan kepada bayi sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 9 ayat (3) meliputi : 

a. Pemeriksaan bayi baru lahir 

b. Perawatan tali pusat 

c. Perawatan bayi 

d. Resusitasi pada bayi baru lahir 

e. Pemberian imunisasi bayi dalam rangka menjalankan tugas 

pemerintah 

f. Pemberian penyuluhan 

Pasal 11 

Bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 8 huruf a berwenang untuk : 

a. Memberikan imunisasi dalam rangka menjalankan tugas pemerintah 

b. Bimbingan senam hamil 

c. Episiotomy 

d. Penjahitan luka episiotomy 

e. Kompresi bimanual dalam rangka kegawatdaruratan, dilanjutkan 

dengan perujukan 

f. Pencegahan anemia 

g. Inisiasi menyusui dini dan promosi air susu ibu eksklusif 

h. Resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia 

i. Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk 

j. Pemberian minum dengan sonde/pipet 

k. Pemberian obat bebas, uterotonika untuk postpartum dan manajemen 

aktif kala III 

l. Pemberian surat keterangan kelahiran 

m. Pemberian surat keterangan hamil untuk keperluan cuti melahirkan. 

Pasal 12 

Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, berwenang untuk : 

a. Memberikan alat kontrasepsi oral, suntikan dan alat kontrasepsi dalam 

rahim dalam rangka menjalankan tugas pemerintah dan kondom 
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b. Memasang alat kontrasepsi dalam Rahim difasilitas pelayanan 

kesehatan pemerintah dengan supervise dokter 

c. Memberikan penyuluhan/konseling pemilihan kontrasepsi 

d. Melakukan pencabutan alat kontrasepsi dalam Rahim difasilitas 

pelayanan kesehatan pemerintah 

e. Memberikan konseling dan tindakan pencegahan kepada perempuan 

pada masa pranikah dan prahamil. 

Pasal 13 

Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 8 huruf c, berwenang untuk : 

a. Melakukan pembinaan peran serta masyarakat dibidang kesehatan ibu 

dan bayi 

b. Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas 

c. Melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan 

infeksi menular seksual (IMS), penyalahgunaan Narkotika Psikotropika 

dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta penyakit lainnya, 

Pasal 14 

1. Dalam keadaan darurat untuk penyelamatan nyawa seseorang/pasien 

dan tidak ada dokter ditempat kejadian, bidan dapat melakukan 

pelayanan kesehatan diluar kewenangan sebagimana dimaksud pasal 

8 

2. Bagi bidan yang menjalankan tugas pemerintah dapat melakukan 

pelayanan kesehatan diluar kewenangan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 8 

3. Daerah yang tidak memiliki dokter sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) adalah kecamatan atau kelurahan/desa yang di tetapkan oleh 

kepala dinas kesehatan kabupaten/kota 

4. Dalam hal daeah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tlaqh terdapat 

dokter, kewenangan bidan sebaigaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak berlaku. 

Pasal 15 

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan bagi bidan yang 

memberikan pelayanan didaerah yang tidak memiliki dokter 
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2. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 

sesuai dengan modul, pelatihan yang ditetapkan oleh Menteri 

3. Bidan yang lulus pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

memperoleh sertifikat. 

 

Pasal 16 

Pada daerah yang tidak memiliki dokter, pemerintah daerah hanya 

menempatkan bidan dengan pendidikan Diploma III atau bidan dengan 

Diploma I kebidanan yang telah mengikuti pelatihan. 

Pasal 17 

Bidan dalam menjalankan praktik harus membantu progam pemerintah 

dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

Pasal 18 

1. Dalam menjalankan praktik, bidan berkewajiban untuk : 

a. Menghormati hak pasien 

b. Merujuk kasus yang tidak ditangani dengan tepat waktu 

c. Menyimpan rahasia kedokteran sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

d. Memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan 

pelayanan yang di butuhkan 

e. Meminta persetujuan tindakan kebidanan yang telah dilakukan  

f. Melakukan pencatatan asuhan kebidanan secara sistematis 

g. Mematuhi satndar 

h. Melakukan pelaporan penyelenggaraan praktik kebidanan 

termasuk pelaporan kelahiran dan kematian. 

2. Bidan dalam menjalankan praktik senantiasa meningkatkan mutu 

pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknlogi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

Pasal19 

Dalam melaksanakan praktik, bidan mempunyai hak : 

a. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik 

sepanjang sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan. 
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b. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien dan/atau 

keluarganya 

c. Melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan, standar profesi dan 

standar pelayanan 

d. Menerima imbalan jasa profesi 

Pasal 20 

1. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan 

pengawasn dan mengikutseratkan organisasi profesi 

2. Pembinaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien 

dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat 

menimbulkan bahaya bagi kesehatan. 

Pasal 21 

1. Dalam rangka melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 20, pemerintah dan pemerintah daerah dapat 

memberikan tindakan administratife kepada bidan yang melakukan 

penyelenggaraan praktik dalam peraturan ini 

2. Tindakan administratife sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui : 

a. Teguran lisan 

b. Teguran tertulis 

c. Pencabutan SIPB untuk sementara paling lama 1 tahun 

d. Pencabutan SIPB selamanya 

Pasal 22 

1. SIPB yang dimiliki bidan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan 

Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan 

masih tetap berlaku sampai masa SIPB berakhir 

2. Pada saat peraturan ini mulai berlaku, SIPB yang sedang dalam 

proses perizinan, dilaksanakan sesuai ketentuan Keputusan Menteri 

Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII2002 tentang registrasi dan 

praktek bidan 
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Pasal 23 

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan 

Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan 

sepanjang yang berkaitan dengan perizinan dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

Pasal 24 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang 

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan 

penempatannya dalam berita Negara Republik Indonesia. 
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