
10 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Medis 

1. KEHAMILAN 

a. Definisi 

Kehamilan adalah dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. 

Lama kehamilan normal adalah 280 hari atau 40 minggu dihitung dari 

hari pertama haid terakhir. Kehamilan dibagi atas 3 triwulan (trimester) 

yaitu triwulan pertama antara 0 minggu - 12 minggu, triwulan kedua 

antara 12 minggu - 28 minggu, dan triwulan ketiga antara 28 minggu – 

40 minggu (Mochtar, 2012;h.35). 

Kehamilan adalah periode yang dihitung sejak hari pertama haid 

terakhir (HPHT) hingga dimulainya persalinan sejati, yang menandai 

awal periode antepartum (Varney, 2007;h.492). 

Berdasarkan pendapat diatas, kehamilan adalah dimulainya dari 

konsepsi hingga lahirnya janin yang dihitung dari (HPHT) yang dibagi 

menjadi 3 trimester.  

b. Tanda dan Gejala Kehamilan 

1) Tanda-tanda Presumptif Menurut Mochtar, (2012;h.35) 

a) Amenorea (tidak mendapat haid) 

Wanita harus mengetahui tanggal hari pertama haid terkahir 

(HT) supaya dapat ditaksir umur kehamilan dan taksiran 

tanggal persalinan (TTP), yang dihitung dengan menggunakan 

rumus dari Naegele. 
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b) Mual dan Muntah (Nausea and vomiting) 

Biasanya terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan hingga 

akhir triwulan pertama. Karena sering terjadi pada pagi hari, 

disebut morning sickness. Apabila timbul mual dan muntah 

berlebihan karena kehamilan, disebut hiperemesis gravidarum.  

c) Mengidam 

Ibu hamil sering meminta makanan atau minuman tertentu 

terutama pada bulan-bulan triwulan pertama. Mereka juga 

tidak tahan suatu bau-bauan.  

d) Pingsan 

Jika berada pada tempat-tempat ramai yang sesak dan padat 

seorang wanita yang sedang hamil dapat pingsan.  

e) Tidak ada selera makan (anoreksia) 

Hanya berlangsung pada triwulan pertama kehamilan, 

kemudian nafsu makan timbul kembali.  

f) Payudara membesar, tegang, dan sedikit nyeri, disebabkan 

pengaruh estrogen dan progesteron yang merangsang duktus 

dan elveoli payudara.  

g) Miksi sering, karena kandung kemih tertekan oleh rahim yang 

membesar. Gejala itu akan hilang pada triwulan kedua 

kehamilan. Pada akhir kehamilan, gejala tersebut muncul 

kembali karena kandung kemih ditekan oleh kepala janin.  

h) Konstipasi/obstipasi karena tonut otot-otot usus menurun oleh 

pengaruh hormon steroid.  
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i) Pigmentasi kulit oleh hormon kortikosteroid plasenta, dijumpai 

dimuka (chloasma gravidarum), aerola payudara, leher, dan 

dinding perut (linea nigra=grisea). 

j) Pemekaran vena-vena (varises) dapat terjadi pada kaki, betis, 

dan vulva, biasanya dijumpai pada triwulan akhir.  

2) Tanda-tanda Kemungkinan Hamil Menurut Mochtar, (2012;h.35-

36) 

a) Perut membesar 

b) Uterus membesar, terjadi perubahan dalam bentuk, besar, dan 

konsistensi rahim 

c) Tanda hegar : ditemukannya serviks dan isthmus uteri yang 

lunak pada pemeriksaan bimanual saat usia kehamilan 4 

sampai 6 minggu. 

d) Tanda chadwick : perubahan warna menjadi kebiruan yang 

terlihat diporsio, vagina dan labia. Tanda tersebut timbul akibat 

pelebaran bena karena peningkatan kadar estrogen.  

e) Tanda piskacek : pembesaran dan pelunakan rahim ke salah 

satu sisi rahim yang berdekatan dengan tuba uterina. 

Biasanya tanda ini ditemukan di uaia kehamilan 7-8 minggu.  

f) Kontraksi-kontraksi kecil uterus jika dirangsang = braxton hicks 

3) Tanda Pasti (tanda positif) menurut Manuaba, (2012;h.60) yaitu : 

a) Terdengar detak jantung janin (DJJ) 

b) Terasa gerakan janin 

c) Pemeriksaan USG tampak : kerangka, jantung, janin dan 

gerak janin. 
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c. Perubahan Fisiologis Pada Kehmilan 

Menurut Williams, (2014,h;112) selama kehamilan terjadi 

adaptasi anatomis, fisiologis dan biokimiawi yang mencolok. 

Perubahan-perubahan ini dimulai setelah terjadinya pembuahan, dan 

sebagian besar terjadi karena respon terhadap rangsangan fisiologis 

yang ditimbulkan oleh janin dan plasenta. Perubahan tersebut akan 

kembali ke keadaan sebelum hamil setelah melahirkan dan menyusui. 

Perubahan-perubahan tersebut yaitu : 

1) Sistem Reproduksi 

a) Uterus 

Awal kehamilan penebalan uterus distimulasi terutama 

oleh hormone estrogen dan sedikit oleh hormone 

progesterone.. Pada awal kehamilan tuba fallopi, ovarium, dan 

ligamentum rotundum berada sedikit dibawah apeks fundus, 

sementara pada akhir kehamilan akan berada sedikit di atas 

pertengahan uterus (Prawirohardjo, 2010;h.175). 

b) Serviks 

Satu bulan setelah konsepsi serviks akan menjadi lebih 

lunak dan kebiruan. Perubahan ini terjadi akibat penambahan 

vaskularisasi dan terjadinya oedema pada seluruh serviks, 

bersamaan dengan terjadinya hipertrofi dan hyperplasia pada 

kelenjar-kelenjar serviks. Berbeda kontras dengan korpus, 

serviks hanya memiliki 10-15% otot polos (Prawirohardjo, 

2010;h.177). 
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c) Ovarium 

Relaksin, suatu hormone protein yang mempunyai 

struktur mirip dengan insulin yang disekresikan oleh korpus 

luteum, desidua, plasenta dan hati. Terjadi proses remodeling 

jaringan ikat pada saluran reproduksi, yang kemudian akan 

mengakomodasi kehamilan dan keberhasilan proses 

persalinan. Perannya belum diketahui secara menyeluruh, 

tetapi diketahui mempunyai efek pada perubahan struktur 

biokimia serviks dan kontraksi miometrium yang akan 

berimplikasi pada kehamilan preterm (Prawirohardjo, 

2010;h.178). 

d) Vagina dan Perineum 

Selama kehamilan, terjadi peningkatan vaskularitas dan 

hyperemia dikulit dan otot perineum dan vulva, disertai 

perlunakan jaringan ikat dibawahnya. Meningkatnya 

vaskularitas sangat mempengaruhi vagina dan menyebabkab 

warnanya menjadi keunguan (tanda Chadwick). Dinding 

vagina mengalami perubahan mencolok sebagai persiapan 

untuk meregang saat persalinan. Perubahan-perubahan ini 

mencakup peningkatan bermakna ketebalan mukosa, 

melonggarkan jaringan ikat, dan hipertrofi sel otot polos. 

Papilla epitel vagina mengalami hipertrofi sehingga terbentuk 

gambaran berpaku-paku halus (Williams, 2014;h.116). 
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2) Kulit 

Banyak perempuan kulit di garis pertengahan perutnya (linea 

alba) akan berubah menjadi hitam kecoklatan yang disebut 

dengan linea nigra. Kadang-kadang akan muncul dalam ukuran 

yang bervariasi pada wajah dan leher yang disebut dengan 

chloasma gravidarum. Selain itu, pada aerola dan daerah genitalia 

juga akan terlihat pigmentasi yang berlebihan. Pigmentasi yang 

berlebihan ini biasanya akan hilang atau sangat jauh berkurang 

setelah persalinan. Kontrasepsi oral juga bisa menyebabkan 

terjadinya hiperpigmentasi yang sama. Estrogen dan progesterone 

diketahui mempunyai peran dalam melanogenesis (Prawirohardjo, 

2010;h.179). 

3) Payudara 

Setelah bulan pertama dapat keluar cairan bewarna 

kekuningan yang disebut kolostrum. Kolostrum ini berasal dari 

kelenjar-kelenjar asinus yang muai bersekresi. Meskipun dapat 

dikeluarkan, air susu belum dapat diproduksi karena hormone 

prolaktin ditekan oleh prolactin inhibiting hormone. Setelah 

persalinan kadar progesterone dan estrogen akan menurun 

sehingga pengaruh inhibisi progesterone terhadap α-laktalbulmin 

akan hilang (Prawirohardjo, 2010;h.179). 

4) Perubahan Metabolik 

Konsentrasi lemak, lipoprotein dan apolipoprotein dalam 

plasma akan meningkat selama kehamilan. Lemak akan disimpan 

sebagian besar disentral yang kemudian akan digunakan janin 
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sebagai nutrisi sebagai nutrisi sehingga cadangan lemak itu akan 

berkurang. LDL (Low Density Lipoprotein) akan mencapai 

puncaknya pada minggu ke 36, sementara HDL (High Density 

Lipoprotein) akan mencapai puncaknya pada minggu ke 25 

berkurang sampai minggu ke 32 dan kemudian menetap. Hal ini 

dipengaruhi oleh kenaikan hormone progesterone dan estrogen 

(Prawirohardjo, 2010;h.181). 

5) Saluran Pernafasan 

Wanita hamil kadang-kadang mengeluh sesak dan pendek 

napas. Hal itu disebabkan oleh usus yang tertekan ke arah 

diafragma akibat pembesaran rahim. Kapasitas vital paru sedikit 

meningkat selama hamil. Seorang wanita hamil selalu bernapas 

lebih dalam. Yang lebih menonjol adalah pernapasan dada 

(Mochtar, 2012;h.31). 

6) Sistem Kemih 

a) Ginjal 

Sistem kemih ditemukan sejumlah perubahan pada 

kehamilan. Laju filtrasi glomerulus (LFG) dan aliran plasma 

ginjal meningkat pada awal kehamilan. LFG meningkat hingga 

25% pada minggu kedua setelah konsepsi dan 50% pada awal 

trimester kedua. Perubahan ekskresi ginjal yang dipicu oleh 

kehamilan adalah peningkatan jumlah berbagai nutrient yang 

keluar melalui urine. Asam amino dan vitamin larut-air keluar 

melalui urine dalam jumlah yang jauh lebih besar selama 

kehamilan (Williams, 2014;h.129). 
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b) Urinalisis 

Glukosuria selama kehamilan mungkin bukan suatu 

kelainan. Pengingkatan pada filtrasi glomerulus, bersama 

dengan gangguan kapasitas reabsorbsi tubulus terhadap 

glukosa yang difiltrasi, merupakan penyebab sebagian besar 

kasus glukosuria. Proteinuria normalnya tidak dijumpai pada 

kehamilan meskipun sesekali terjadi proteinurin ringan selama 

atau segera setelah persalinan yang melelahkan.  

c) Ureter 

Uterus bertumpu pada ureter menggeser ke lateral dan 

menekan ditepi panggul, ini yang menyebabkan tonus 

intraureter meningkat. Ureter dapat sangat melebar dan 

membesar. Dilatasi tak setara dapat disebabkan oleh efek 

bantalan yang dihasilkan kolon sigmoid ureter kiri dan 

penekanan ureter kanan yang lebih besar akibat dekstrorotasi 

ureter. Vena ovarium kanan, sangat melebar selama 

kehamilan, terletak oblik  diatas ureter kanan dan berperan 

besar menyebabkan dilatasi ureter kanan. Progesterone 

berefek pada ureter, dilatasi yang terjadi relative mendadak 

pada wanita dipertengahan kehamilan, karena lebih konsisten 

dengan penekanan ureter (Williams, 2014;h.130).  

d) Kandung Kemih 

Terjadi sedikit perubahan anatomis dikandung kemih 

sebelum 12 minggu. Dengan bertambahnya ukuran uterus, 

terjadi hyperemia yang mengenai semua organ panggul, dan 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Saktryana Endang Ragil Jayanti, Kebidanan DIII UMP, 2016



18 

 

 

 

timbul hyperplasia otot dan jaringan ikat kandung kemih 

sehingga vesika terangkat dan tepi posterior menebal. Proses 

tersebut berlanjut hingga akhir kehamilan, yang menyebabkan 

trigonum menjadi lebih dalam dan lebar (Williams, 

2014;h.130). 

Menjelang akhir kehamilan, terutama pada nulipara 

dimana bagian presentasi janin sudah masuk persalinan, 

seluruh dasar kandung kemih terdorong ke atas, mengubah 

permukaan yang semula konveks menjadi konkaf. Selain itu, 

tekanan bagian presentasi mengganggu drainase darah dan 

limfe dari dasar kandung kemih, sering menyebabkan bagian 

ini menjadi edematosa, dan lebih rentan terhadap infeksi 

(Williams, 2014;h.131). 

e) Saluran Percernaan 

Hemoroid cukup sering terjadi selama kehamilan. 

Kelainan ini terutama disebabkan oleh konstipasi dan 

peningkatan tekanan vena-vena dibawah uterus yang 

membesar (Williams, 2014;h.131). 

d. Ketidaknyamanan Pada Kehamilan 

Tidak semua wanita mengalami semua ketidaknyamanan yang 

umumnya muncul selama kehamilan, tetapi banyak wanita 

mengalaminya dari yang ringan hingga berat. Perbedaan yang dialami 

setiap wanita hamil, dapat membuat perbedaan cara pandang 

pengalaman kehamilannya (Varney, 2007;h.536). 
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1) Trimester 1 

Trimester pertama sering dianggap sebgai masa penyesuaian. 

Penyesuaian yang dilakukan wanita adalah terhadap kenyataan 

bahwa dirinya sedang hamil. 

a) Nausea 

Nausea dengan atau tanpa disertai muntah-muntah, 

ditafsirkan keliru sebagai morning sickness, tetapi paling 

sering terjadi pada siang hari atau sore hari atau bahkan 

sepanjang hari. Nausea lebih kerap terjadi pada saat perut 

kosong sehingga biasanya lebih parah dipagi hari. Morning 

sickness disebabkan oleh perubahan hormone selama 

kehamilan, kadar gula darah yang rendah, lambung yang 

terlalu penuh, peristaltic yang lambat dan faktor-faktor emosi 

lain (Varney, 2007;h.536). 

Cara penanganan morning sickness yaitu makan porsi 

kecil tapi sering, makan biscuit kering sebelum beranjak dari 

tempat tidur dipagi hari, hindari makanan yang beraroma kuat, 

istirahat (Varney, 2007;h.537). 

b) Ptialisme (Saliva Berlebihan) 

Ptialisme merupakan kondisi yang tidak lazim, yang 

dapat disebabkan oleh peningkatan keasaman dalam mulut 

atau peningkatan asupan zat pati, yang menstimulasi kelenjar 

saliva pada wanita yang rentan mengalami sekresi berlebihan. 

Pada wanita yang mengalami ini, biasanya juga merasakan 

mual. Kondisi seperti ini berlangsung secara terus menerus, 
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semakin wanita hamil menghindari nausea maka 

mengakibatkan wanita hamil lebih sedikit menelan makanan 

sehingga jumlah saliva didalam mulut lebih meningkat 

(Varney, 2007;h.537). 

c) Keletihan 

Salah satu dugaan penyebab terjadinya keletihan yaitu 

penurunan drastic laju metabolisme dasar pada awal 

kehamilan. Ketidaknyamanan ini akan hilang pada akhir 

trimester pertama. Keletihan dapat meningkatkan intensitas 

respon psikologis yang dialami wanita pada saat itu (Varney, 

2007;h.537) 

Cara penanganannya yaitu meyakinkan pada wanita 

hamil bahwa keletihan merupakan hal yang normal dan bahwa 

keletihan akan hilang pada trimester kedua. Pengertian 

tersebut akan membantu wanita untuk sering beristirahat 

selama siang hari jika kelelahan, dengan nutrisi yang baik juga 

dapat membantu mengatasi keletihan (Varney, 2007;h.538). 

d) Nyeri Punggung Bagian Atas (Nonpatologis) 

Nyeri punggung bagian atas terjadi pada trimester 

pertama, hal tersebut dikarenakan peningkatan ukuran 

payudara sehingga membuat payudara menjadi berat. 

Pembesaran ini dapat mengakibatkan tarikan otot jika 

payudara tidak disokong dengan kuat (Varney, 2007;h.538). 

Cara penanganannya yaitu dengan menggunakan bra 

yang berukuran sesuai ukuran payudara. Dengan mengurangi 
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mobilitas payudara, bra penyokong yang ukurannya sesuai 

juga dapat mengurangi ketidaknyaman akibat nyeri tekan pada 

payudara yang timbul karena pembesaran payudara (Varney,  

2007;h.538). 

e) Peningkatan Frekuensi Berkemih (Nonpatologis) 

Peningkatan frekuensi berkemih juga sebagai 

ketidaknyaman pada kehamilan trimester pertama. Ini 

disebabkan karena semakin besarnya ukuran uterus yang 

membuat istmus menjadi lunak (tanda hegar), menyebabkan 

antefleksi pada uterus yang membesar. Hal ini menimbulkan 

tekanan langsung pada kandung kemih (Varney, 2007;h.538). 

Cara untuk penanganan dari ketidaknyaman ini yaitu 

dengan mengurangi mengomsumsi cairan sebelum tidur 

malam sehingga wanita hamil tidak bolak-balik ke kamar 

mandi saat tertidur (Varney, 2007;h.538). 

2) Trimester II 

a) Nyeri Ulu Hati 

Nyeri ulu hati merupakan ketidaknyaman yang mulai 

muncul menjelang akhir trimester kedua hingga trimester 

ketiga. Penyebab dari nyeri ulu hati , yaitu relaksasi sfingter 

jantung pada lambung akibat pengaruh yang ditimbulkan 

peningkatan jumlah progesterone, dan tidak ada ruang 

fungsional untuk lambung akibat perubahan tempat dan 

penekanan oleh uterus yang membesar (Varney, 2007;h.538). 
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Cara untuk mengurangi dari nyeri ulu hati yaitu makan 

dalam porsi kecil, tetapi sering untuk menghindari lambung 

menjadi terlalu penuh, hindari makanan yang berlemak, hindari 

minum bersamaan dengan makan, karena cairan cenderung 

menghambat asam lambung, hindari makanan dingin, hindari 

makan berat sesaat sebelum tidur (Varney, 2007;h.538). 

b) Konstipasi 

Wanita yang pada awal tidak mengalami konstipasi, 

dapat memiliki masalah ini pada trimester kedua atau ketiga. 

Konstipasi dapat terjadi akibat penurunan peristaltic yang 

disebabkan relaksasi otot polos pada usus besar ketika terjadi 

peningkatan jumlah progesterone (Varney, 2007;h.539). 

Cara penanganan kostipasi yang paling efektif yaitu  

mengonsumsi cairan yakni minum air mineral 8 gelas/hari 

(ukuran gelas minum), istirahat cukup, minum air hangat, 

makan-makanan berserat, dan mengandung serat alami 

(misalnya selada, daun seledri) (Varney, 2007;h.539). 

c) Hemoroid 

Hemoroid sering terjadi didahului dengan konstipasi. 

Oleh karena itu, semua penyebab dari konstipasi berpotensi 

menyebabkan hemoroid. Progesterone juga menyebabkan 

relaksasi dinding vena dan usus besar. Selain itu, pembesaran 

uterus mengakibatkan peningkatan tekanan secara spesifik 

juga secara umum pada vena hemoroid. Tekanan tersebut 

akan mengakibatkan kongesti pada vena panggul. Cara untuk 
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mengatasi hemoroid yaitu hindari konstipasi, mandi berendam  

(Varney, 2007;h.539). 

3) Trimester III 

a) Kram Tungkai 

Dasar fisiologis dari kram kaki belum diketahui dengan 

pasti, diperkirakan disebabkan oleh gangguan asupan kalsium 

atau asupan kalsium yang tidak adekuat atau 

ketidakseimbangan rasio kalsium dan fosfor dalam tubuh. 

Penyebab lainnya yaitu uterus yang membesar memberi 

tekanan pada pembuluh darah panggul, sehingga 

mengganggu sirkulasi atau pada saraf sementara saraf ini 

melewati foramen obturator dalam perjalanan menuju 

ekstremitas bagian bawah (Varney, 2007;h.540). 

Cara penanganan dari kram kaki yaitu meminta wanita 

hamil meluruskan kaki yang kram dan menekan tumitnya. Jika 

berada ditempat tidur, memerlukan tekanan yang kuat dan 

stabil melawan bagian bawah kaki, baik menggunakan tangan 

orang lain maupun papan kaki ujung tempat tidur sebagai 

tolakan. Apabila dalam posisi berdiri, maka lantai menjadi 

tolakannya (Varney, 2007;h.540). 

b) Edema Dependen 

Edema dependen pada kaki timbul akibat gangguan sirkulasi 

vena dan peningkatan tekanan vena pada ekstremitas bagian 

bawah. Gangguan sirkulasi ini disebabkan oleh tekanan uterus 

yang membesar pada vena-vena panggul saat wanita tersebut 
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duduk atau berdiri dan pada vena kava inferior saat ia berada 

dalam posisi telentang. Pakaian yang ketat juga menjadi 

penyebab terhambatnya aliran balik vena dari ekstremitas bagian 

bawah. Cara penanganan dari edema dependen yaitu  hindari 

menggunakan pakaian ketat (Varney, 2007;h.540). 

c) Varises 

Varises dapat diakibatkan oleh gangguan sirkulasi vena dan 

peningkatan tekanan vena pada ekstremitas bagian bawah. 

Perubahan ini diakibatkan penekanan uterus yang membesar 

pada vena panggul pada saat wanita hamil duduk atau berdiri dan 

penekanan pada vena kava inferior saat ia berbaring. Pakaian 

yang ketat juga dapat menghambat aliran vena baik dari 

ekstremitas bawah atau posisi berdiri yang lama. Relaksasi 

dinding vena, katup dan otot polos sekeliling karena induksi juga 

turut menyebabkan timbulnya varises (Varney, 2007;h.540). 

Cara penanganan untuk mengatasinya yaitu hindari 

menggunakan pakaian ketat, hindari berdiri lama, istirahat, jangan 

menyilang saat duduk, lakukan jalan-jalan secara teratur, mandi 

menggunakan air hangat (Varney, 2007;h.540). 

d) Dispareunia 

Nyeri saat berhubungan seksual dapat berasal dari 

beberapa penyebab selama kehamilan. Penyebabnya yaitu 

seperti kongesti vagina/panggul akibat gangguan sirkulasi yang 

dikarenakan tekanan uterus membesar atau tekanan bagian 

bawah. Masalah-masalah fisik juga menjadi faktor penyebab yaitu 
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abdomen yang membesar atau pada akhir kehamilan saat bagian 

persentasi mengalami penurunan ke dalam pelvis. Cara 

penanganan dari dispareunia yaitu kompres es dapat mengurangi 

kongesti (Varney, 2007;h.540-541). 

e) Noturia 

Selain peningkatan frekuensi berkemih yang terjadi pada 

trimester pertama, ditrimester ketiga pun dapat terjadi. Aliran balik 

vena dari ekstremitas saat wanita hamil sedang berbaring pada 

posisi lateral rekumben karena uterus tidak lagi menekan 

pembuluh darah panggul dan vena kava inferior. Bila wanita 

berbaring dalam posisi ini pada saat tidur malam hari, akibatnya 

terjadi peningkatan pengeluaran urine pada saat ini (Varney, 

2007;h.541). 

Cara penanganannya yaitu menganjurkan untuk mengurangi 

cairan setelah makan sore sehingga asupannya selama sisa hari 

tersebut tidak akan memperberat masalah (Varney, 2007;h.541). 

f) Insomnia 

Insomnia disebabkan oleh sejumlah penyebab yaitu 

kekhawatiran, kecemasan, terlalu gembira menyambut suatu 

acara hari esok. Wanita hamil memiliki tambahan alasan fisik 

sebagai penyebab dari insomnia. Penyebabnya yaitu 

ketidaknyamanan akibat uterus yang membesar, 

ketidaknyamanan lain selama kehamilan dan pergerakan janin, 

terutama jika janin tersebut aktif (Varney, 2007;h.541). 
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Cara penanganan dari insomnia yaitu mandi air hangat, 

minum susu hangat, mengambil posisi relaksasi (Varney, 

2007;h.541). 

g) Nyeri Punggung Bawah (Nonpatologis) 

Nyeri punggung abwah merupakan nyeri punggung yang 

terjadi pada area lumbosakral. Nyeri punggung bawah biasanya 

akan meningkat dengan bertambahnya usia kehamilan, karena 

nyeri ini merupakan akibat postur tubuh yang menahan perut yang 

membesar. Apabila wanita hamil tidak dapat menahan topangan 

maka akan menyebabkan tejadinya lordosis. Lengkungan ini 

kemudian alam meregangkan otot punggung dan menimbulkan 

rasa sakit atau nyeri. Cara penanganan dari nyeri punggung 

bagian bawah yaitu hindari membungkuk yang berlebihan, hindari 

sepatu atau sandal yang tinggi, istirahat atau tidur (Varney, 

2007;h.542). 

h) Sesak Napas (Nonpatologis) 

Sesak napas merupakan ketidaknyaman yang sering terjadi 

pada trimester ketiga. Uterus yang membesar sehingga terjadi 

penekanan diafragma dan menimbulkan kesulitan bernapas atau 

sesak napas (Varney, 2007;h.542). Cara penanganannya yaitu 

anjurkan wanita untuk berdiri dan meregangkan lengannya diatas 

kepalanya secara berkala dan mengambil napas dalam (Varney, 

2007;h.543). 
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e. Penatalaksanaan Asuhan Kebidanan Kehamilan 

1) Jadwal Pemeriksaan 

Setiap wanita hamil menghadapi resiko komplikasi yang bisa 

mengancam jiwanya. Oleh karena itu, setiap wanita hamil 

memerlukan sedikitnya empat kali kunjungan selama periode 

antenatal : 

a) 1 kali kunjungan selama trimester pertama (sebelum 14 

minggu) 

b) 1 kali kunjungan selama trimester kedua (antara minggu 14-

28) 

c) 2 kali kunjungan selama trimester ketiga (antara minggu 28-36 

dan sesudah minggu ke 36) (Saefudin, 2010;h.N-2) 

Manurut Saefudin, (2010;h.N-2) pada setiap kunjungan 

antenatal tersebut, perlu di dapatkan informasi yang penting, 

seperti :  

a) Trimester pertama 

(1) Membangun hubungan saling percaya antara petugas 

kesehatan dan ibu hamil 

(2) Mendeteksi masalah dan penanganannya 

(3) Melakukan tindakan pencegahan seperti tetanus toksoid, 

anemia, penggunaan praktek tradisional yang merugikan 

(4) Mendorong perilaku yang sehat (gizi, latihan dan 

kebersihan, istirahat) 
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b) Trimester kedua 

(1) Membangun hubungan saling percaya antara petugas 

kesehatan dan ibu hamil 

(2) Mendeteksi masalah dan penanganannya 

(3) Melakukan tindakan pencegahan seperti tetanus toksoid, 

anemia, penggunaan praktek tradisional yang merugikan 

(4) Mendorong perilaku yang sehat (gizi, latihan dan 

kebersihan, istirahat) 

(5) kewaspadaan khusus mengenai preeklampsia 

c) Trimester Ketiga 

(1) Antara minggu 28-36 

(a) Membangun hubungan saling percaya antara petugas 

kesehatan dan ibu hamil 

(b) Mendeteksi masalah dan penanganannya 

(c) Melakukan tindakan pencegahan seperti tetanus 

toksoid, anemia, penggunaan praktek tradisional yang 

merugikan 

(d) Mendorong perilaku yang sehat (gizi, latihan dan 

kebersihan, istirahat) 

(e) Kewaspadaan khusus mengenai preeklampsia 

(f) Palpasi abdominal untuk mengetahui apakah ada 

kehamilan ganda.  

(2) Sesudah minggu ke 36 

(a) Membangun hubungan saling percaya antara petugas 

kesehatan dan ibu hamil 
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(b) Mendeteksi masalah dan penanganannya 

(c) Melakukan tindakan pencegahan seperti tetanus 

toksoid, anemia, penggunaan praktek tradisional yang 

merugikan 

(d) Mendorong perilaku yang sehat (gizi, latihan dan 

kebersihan, istirahat) 

(e) Kewaspadaan khusus mengenai preeklampsia 

(f) Palpasi abdominal untuk mengetahui apakah ada 

kehamilan ganda.  

(g) Ditambah deteksi letak bayi yang tidak normal atau 

kondisi lain yang memerlukan kelahiran dirumah sakit. 

2) Menurut Manuaba (2012;h.161) konsep pemeriksaan ibu hamil, 

yaitu : 

a) Inspeksi 

Inspeksi merupakan pemeriksaan dengan melakukan 

pandangan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi akibat 

kehamilan (Manuaba,2012;h.214). 

b) Palpasi 

Menurut Manuaba (2012;h.167) pemeriksaan palpasi pada ibu 

hamil yaitu Leopold. Leopold dibagi menjadi 4 yaitu : 

(1) Leopold I 

(a) Menentukan tinggi fundus uteri 

(b) Digunakan untuk menentukan umur kehamilan, 

menentukan berat janin 
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(c) Menentukan bagian apa yang berada di fundus uteri 

dalam posisi janin membujur atau melintang 

(2) Leopold II 

(a) Untuk menentukan letak punggung janin 

(b) Dapat dipergunakan untuk mendengarkan detak 

jantung janin pada puntum maksimun 

(3) Leopold III 

Menentukan bagian terbawah janin kepala atau bokong 

(4) Leopold IV 

Menentukan bagian terbawah janin sudah masuk pintu 

atas panggul atau belum. 

c) Auskultasi 

Rata-rata detak jantung janin pada kehamilan cukup bulan 

ialah 140 x/menit dengan nilai normal antara 110-160 x/menit. 

Pada umur kehamilan yang lebih muda detak jantung janin 

sedikit lebih tinggi, rata-rata 160 x/menit pada kehamilan pada 

20 minggu, dan akan menurun dengan cepat seiring dengan 

makin tuanya kehamilan (Prawirohardjo, 2010;h.745). 

d) Pemeriksaan Dalam 

Menurut Mochtar (2012;h.41) pemeriksaan dalam dilakukan 

guna untuk mengetahui : 

(1) Bagian terbawah janin 

(2) Kalau bagian terbawah adalah kepala dapat ditentukan 

posisi UUK, UUB, dagu, hidung, orbita, mulut. 
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(3) Kalau letak sungsang, dapat diraba anus, sacrum, dan 

tuber iskiadikum 

(4) Pembukaan serviks, turunnya bagian terbawah janin, kaput 

suksedaneum 

(5) Secara umum, dapat dievaluasi keadaan vagina, serviks 

dan panggul. 

e) Pemeriksaan tambahan 

(1) Minimal dilakukan USG 

Dibandingkan dengan pemeriksaan rontgen, USG 

tidak berbahaya untuk janin karena memakai prinsip sonar 

(bunyi). Jadi dipergunakan pada kehamilan muda. Pada 

layar monitor dapat dilihat letak, gerakan, umur kehamilan 

dan detak jantung janin (Mochtar, 2012;h.45). 

(2) Pemeriksaan penunjang lain seperti pemeriksaan 

laboratorium 

Ibu hamil hendaknya diperiksa urine dan darahnya 

sekurang-kurangnya 2 kali selama kehamilan, sekali pada 

permulaan dan sekali lagi pada akhir kehamilan (Mochtar, 

2012;h.45). 

f. Komplikasi 

1) Trimester 1 

a) Hiperemesis Gravidarum 

Keluhan ringan berupa “emesis gravidarum” dapat 

semakin meningkat menjadi hiperemesis gravidarum. Pada 

keadaan hiperemesis gravidarum sudah terdapat gejala klinis 
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yang memerlukan perawatan, seperti muntah berlebihan yang 

menyebabkan dehidrasi, berat badan menurun, keluhan 

mental dalam bentuk delirium, diplopia, nistagmus, serta 

terdapat benda keton dalam darah sebagai akibat metabolism 

anaerobic (Williams, 2012;h.396). 

b) Abortus 

Abortus adalah pengeluaran hasil konsepsi sebelum 

janin dapat hidup diluar kandungan (Mochtar, 2012;h.150). 

Menurut Prawirohardjo, (2010;h.460) abortus adalah ancaman 

atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup 

diluar kandungan, kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat 

janin kurang dari 500 gram. 

Penyebab dari abortus menurut Mochtar, (2012;h.150) 

yaitu faktor ovum, faktor ibu, dan faktor. Klasifikasi abortus 

menurut Mochtar,  (2012;h.151) yaitu abortus iminen, abortus 

insipien, abortus inkomplit dan abortus komplit. 

c) Kehamilan Ektopik  

Menurut Mochtar (2012;h.159) kehamilan ektopik adalah 

kehamilan dengan hasil konsepsi berimplantasi diluar 

endometrium rahim. Penyebab dari kehamilan ektopik yaitu 

tumor rahim yang menekan tuba, uterus hipoplastis, gangguan 

fungsi silia tuba, dan endometriosis tuba (Mochtar, 

2012;h.160). 
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2) Trimester II dan III 

a) Plasenta Previa 

Plasenta previa adalah keadaan dimana plasenta 

berimplantasi pada tempat abnormal yaitu pada segmen 

bawah rahim sehingga menuutpi sebagian atau seluruh 

pembukaan jalan lahir (ostium uteri internal), terjadi pada 

kehamilan lebih dari 22 minggu (Mochtar, 2012;h.187). 

Plasenta previa dapat dibagi menjadi 4 yaitu plasenta 

previa totalis, plasenta previa parietalis dan plasenta letak 

rendah (Mochtar, 2012;h.187). Penyebab dari plasenta previa 

yaitu usia diatas 35 tahun dan dibawah 25 tahun, paritas 

tinggi, dan korpus luteum beraksi lambat dimana endometrium 

belum siap menerima hasil konsepsi (Mochtar, 2012;h.189). 

Penanganan yang dilakukan pada plasenta previa yaitu 

rujuk, apabila kehamilan belum aterm maka dapat 

dipertahankan dengan cara istirahat dan mengkonsumsi obat 

spasmolitika, progestin, atau progesterone (Mochtar, 

2012;h.191). 

b) Solusio Plasenta 

Solusio plasenta adalah suatu keadaan dimana plasenta 

yang letaknya normal terlepas dari perlekatannya sebelum 

janin lahir, biasanya dihitung sejak kehamilan 28 minggu. 

Solusio placenta dapat dibagi menjadi 3 yaitu solusio plasenta 

parsial, totalis, dan prolapsus tali pusat (Mochtar, 2012;h.194). 
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Penyebab dari solusio plasenta adalah akibat turunnya 

tekanan darah secara tiba-tiba, faktor paritas, tekanan uterus 

pada vena cava inferior, jatuh dan kena tendangan (Mochtar, 

2012;h.194). Penanganan dari solusio plasenta yaitu 

perdarahan akan berhenti sendiri jika intra uterine bertambah 

lama bertambah tinggi sehingga menekan pembuluh darah 

arteri yang robek. Partus biasanya akan berlangsung 6-12 jam 

sesudah terjadinya solusio plasenta, karena kekejangan uterus 

kekejangan uterus terjadi karena perangsangan oleh 

hematoma retroplasenter atau karena terlepasnya plasenta 

berkurang (Mochtar, 2012;h.198-199). 

c) Hipertensi 

Hipertensi merupakan tekanan darah sistolik dan diastolic 

≥140/90 mmHg, Hipertensi di dalam kehamilan dapat dibagi 

menjadi 4 yaitu hipertensi kronik, preeclampsia-eklampsia, 

hipertensi superimposed, dan hipertensi gestasional 

(Prawirohardjo, 2010;h.531). 

Penyebab dari hipertensi dalam kehamilan masih belum 

diketahui secara pasti. Faktor resiko yang dapat terkena hipertensi 

dalam kehamilan yaitu primigravida, umur resiko tinggi, riwayat 

keluarga pernah preeclampsia/eklampsia, dan obesitas 

(Prawirohardjo, 2010;h.531). 
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2. PERSALINAN 

a. Definisi 

Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi 

(janin+uri) yang dapat hidup ke dunia luar, dari rahim melalui jalan 

lahir atau dengan cara lain (Mochtar, 2012;h.69). 

Persalinan adalah rangkaian proses yang berakhir dengan 

pengeluaran hasil konsepsi oleh ibu. Proses ini dimulai dengan 

kontraksi persalinan yang ditandai oleh perubahan progresif pada 

serviks, dan akhiri dengan pelahiran plasenta (Varney, 2008;h.672). 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi melalui jalan 

lahir atau cara lain yang ditandai dengan kontraksi teratur dan 

berakhir dengan pelahiran plasenta. 

b. Tanda-tanda Inpartu Menurut (Mochtar, 2012;h.70) 

1) Rasa nyeri oleh adanya his yang datang dengan kuat, sering dan 

teratur 

2) Keluar lendir bercampur darah (show) 

3) Kadang-kadang ketuban pecah dengan sendirinya 

4) Pada pemeriksaan dalam, serviks mendatar dan telah terdapat 

pembukaan. 

c. Faktor-faktor yang berperan menurut Manuaba, (2012;h.283) faktor-

faktor utama dalam proses persalinan dibagi menjadi 3, yaitu : 

1) Power : kekuatan his yang adekuat dan tambahan kekuatan 

mengejan 

2) Passage : jalan lahir  
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3) Passanger : janin, plasenta, dan selaput ketuban. 

d. Perubahan Fisiologi Persalinan 

1) Uterus 

Setiap adanya kontraksi maka terjadi pemanjangan uterus 

dan pengurangan diameter horizontal. Pengurangan diameter 

tersebut menekan bagian fundus uteri dan menekan ke ujung 

bawah menuju ke panggul. Dengan memanjangnya uterus, 

serabut longitudinal ditarik tegang dan karena segmen bawah dan 

serviks merupakan satu-satunya bagian uterus yang fleksibel 

bagian ini ditarik ke atas pada kutub bawah janin. Efek ini 

merupakan faktor yang penting untuk dilatasi serviks pada otot-

otot segmen bawah serviks (Prawirohardjo, 2010,h;299). 

2) Serviks 

Tenaga yang efektif pada kala I persalinan adalah kontraksi 

uterus yang selanjutnya akan menghasilkan tekanan hidrostatik ke 

seluruh selaput ketuban terhadap serviks dan segmen bawah 

uterus. Bila selaput ketuban sudah pecah, bagian terbawah janin 

dipaksa langsung mendesak serviks dan segmen bawah uterus. 

Sebagai akibat tersebut, terjadi 2 perubahan mendasar yaitu 

pendataran dan dilatasi pada serviks yang sudah melunak 

(Prawirohardjo, 2010;h.301). 

Pendataran serviks adalah pemendekan saluran serviks dari 

panjang sekitar 2 cm menjadi hanya berupa melingkar dengan tepi 

hampir setipis kertas. Pinggiran os internum ditarik ke atas 

beberapa cm sampai menjadi bagian (baik secara anatomic 
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maupun fungsional) dari segmen bawah uterus. Sebagai hasil dari 

aktivitas miometrium yang meningkat sepanjang persiapan uterus 

untuk persalinan, pendataran sempurna pada serviks yang lunak 

kadangkala telah selesai sebelum persalinan aktif mulai. 

(Prawirohardjo, 2010;h.301). 

Dilatasi serviks, selama terjadi kontraksi uterus dan serviks 

mengalami peregangan, yang dalam prosesnya serviks 

mengalami tarikan sentrifugal. Ketika kontraksi uterus 

menimbulkan tekanan pada selaput ketuban, tekanan hidrostatik 

kantong amnion akan melebarkan saluran serviks (Prawirohardjo, 

2010;h.302-303). 

3) Vagina dan Dasar Panggul 

Struktur yang paling penting adalah m. elevator ani dan fasia 

yang membungkus permukaan atas dan bawahnya. Kelompok 

otot ini menutupi ujung bawah rongga panggul sebagai sebuah 

diafragma sehingga memperlihatkan permukaan atas yang 

cekung dan bagian bawah yang cembung. Di sisi lain, m. levator 

ani terdiri atas bagian pubokoksigeus dan iliokoksigeus 

(Prawirohardjo, 2010;h.306). 

Pada kala I persalinan selaput ketuban dan bagian terbawah 

janin memainkan peran penting untuk membuka bagian atas 

vagina. Namun, setelah ketuban pecah, perubahan-perubahan 

dasar panggul seluruhnya dihasilkan oleh tekanan yang diberikan 

oleh bagian terbawah janin. Jika perineum teregang maksimal, 

anus menjadi jelas membuka dan terlihat sebagai lubang 
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berdiameter 2-3 cm dan di sini dinding anterior rectum menonjol. 

Jumlah dan besar pembuluh darah yang luar biasa yang 

memelihara vagina dan dasar panggul menyebabkan kehilangan 

darah yang amat besar kalau jaringan ini robek (Prawirohardjo, 

2010;h.307). 

4) Tekanan Darah 

Tekanan darah dapat meningkat lagi 15-25 mmHg selama 

kontraksi selama kala II. Upaya mendorong pada ibu juga 

mempengaruhi tekanan darah, menyebabkan tekanan darah 

meningkat dan kemuidan menurun dan pada akhirnya berada 

sedikir diatas normal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi tekanan 

darah dengan cermat diantara kontraksi. Rata-rata peningkatan 

tekanan darah 10 mmHg diantara kontraksi ketika wanita teah 

mendorong merupakan hal yang normal (Varney, 2007;h.757). 

5) Denyut Nadi 

Frekuensi denyut nadi ibu bervariasi pada setiap kali upaya 

mendorong. Secara keseluruhann, frekuensi nadi meningkat 

selama kala II persalinan disertai takikardi yang nyata ketika 

mencapai puncak pada saat pelahiran (Varney, 2007;h.757). 

6) Suhu  

Peningkatan suhu tertinggi terjadi pada saat pelahiran dan 

segera setelahnya. Peningkatan normal adalah 1-2°F (0,5-1°C) 

(Varney, 2007;h.757). 
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e. Fase Persalinan 

1) Kala I 

Waktu untuk pembukaan serviks sampai menjadi 

pembukaan lengkap 10cm. Inpartu (partus mulai) ditandai dengan 

keluarnya lendir bercampur darah (bloody show) karena serviks 

mulai membuka (dilatasi) dan mendatar (effacement). Darah 

berasal dari pecahnya pembuluh darah kapiler disekitar kanalka 

servisis akibat pergeseran ketik serviks mendatar dan membuka 

(Mochtar, 2012;h.71).  

Kala pembukaan dibagi menjadi 2 fase menurut Mochtar,  

(2012;h.71) yaitu : 

a) Fase laten : pembukaan serviks yang berlangsung lambat 

sampai pembukaan 3 cm, lamanya 7-8jam.  

b) Fase aktif : berlangsung selama 6 jam dan dibagi atas 3 

subfase, yaitu : 

(1) Akselerasi : berlangsung 2 jam, pembukaan menjadi 4 cm 

(2) Dilatasi maksimal : selama 2 jam pembukaan berlangsung 

cepat menjadi 

(3) Deselerasi : berlangsung lambat, dalam waktu 2 jam 

pembukaan menjadi 10 cm (lengkap). 

2) Kala II 

Pada kala pengeluaran janin, his terkoordinasi, kuat, cepat, 

dan lebih lama, kira-kira 2-3 menit sekali. Kepala janin telah turun 

dan masuk ke ruang panggul sehingga terjadilah tekanan pada 

otot-otot dasar panggul yang melalui lengkung refleks 
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menimbulkan rasa mengedan. Karena tekanan pada rektum, ibu 

merasa seperti mau buang air besar, dengan tanda anus terbuka. 

Pada waktu his, kepala janin mulai kelihatan, vulva membuka, dan 

perineum meregang. Dengan his dan mengedan yang terpimpin, 

akan lahir kepala, diikuti oleh seluruh badan janin. Kala II pada 

primi berlangsung selama 1½ - 2 jam, pada multi ½ - 1 jam 

(Mochtar, 2012;h.73). 

3) Kala III 

Kala III berlangsung mulai dari bayi lahir sampai uri keluar 

lengkap. Biasanya, uri akan lahir spontan dalam 15-30 menit, 

dapat ditunggu sampai 1 jam, tetapi tidak boleh ditunggu jika 

terjadi banyak perdarahan. Kala III terdiri dari 2 fase, yaitu fase 

pelepasan uri dan fase pengeluaran uri (Mochtar, 2012;h.79). 

a) Mekanisme Pelepasan Uri 

Kontraksi rahim akan mengurangi area uri karena rahim 

bertambah kecil dan dindingnya bertambah tebal beberapa 

sentimeter. Kontraksi-kontraksi tadi akan menyebabkan bagian 

uri yang longgar dan lemah pada dinding rahim terlepas, mula-

mula sebagian, kemudian seluruhnya dan terdapat bebas 

dalam kavum uteri. Kadang-kadang, ada sebagian kecil uri 

yang masih melekat pada dinding rahim (Mochtar, 2012;h.79-

80).  

Selaput ketuban pun dikeluarkan, sebagian oleh 

kontraksi rahim, sebagian sewaktu keluarnya uri. Ditempat-
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tempat yang lepas, terjadi perdarahan antara uri dan desidua 

basalis, disebut hematoma retroplasenta (Mochtar, 2012;h.80).  

(1) Fase Pelepasan Uri 

Cara lepasnya uri ada beberapa macam, yaitu :  

(a) Schultze 

Cara ini yang paling sering terjadi (80%). 

Plasenta terlepas seperti jika kita menutup payung. 

Yang pertama terlepas adalah bagian tengah, lalu 

terjadi hematoma retroplasenta yang menolak uri, 

mula-mula bagian tengah, kemudian seluruhnya. 

Menurut cara Schultze, perdarahan biasanya tidak ada 

sebelum uri lahir dan banyak setelah uri lahir.  

(b) Duncan 

Lepasnya uri mulai dari pinggir. Jadi, bagian 

pinggir uri lahir lebih dahulu. Darah akan mengalir 

keluar di antara selaput ketuban. Cara ini terjadi pada 

20% kasus. Serempak dari tengah dan pinggir plasenta 

(Mochtar, 2012;h.80). 

(2) Fase Pengeluaran Uri 

Uri yang sudah terlepas oleh kontraksi rahim akan 

didorong ke bawah karena sekarang dianggap sebagai 

benda asing. Pengeluaran uri dibantu pula oleh tekanan 

abdominal atau mengedan. Uri akan dilahirkan secara 

spontan pada 20% dan selebihnya memerlukan 

pertolongan (Mochtar, 2012;h.80) 
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Perasat-perasat untuk mengetahui lepasnya uri menurut 

Mochtar, (2012;h.80) 

(1) Kustner 

Dengan meletakkan tangan disertai tekanan pada/di 

atas simfisis, tali pusat ditegangkan. Jika tali pusat masuk 

kembali, berarti urinbelum lepas; jika taki pusat diam atau 

maju, berarti uri sudah lepas.  

(2) Klein 

Sewaktu ada his, rahim kita dorong sedikit. Jika taki 

pusat tertarik masuk, berarti uri belum lepas; jika tali pusat 

diam atau turun, uri sudah lepas.  

(3) Strassman 

Tegangkan tali pusat dan ketok pada fundus. Jika tali 

pusat bergetar, berarti uri belum lepas, sedangkan jika 

tidak bergetar, artinya uri audah lepas (Mochtar, 

2012;h.80).  

4) Kala IV 

Menurut Mochtar, (2012;h.81) kala IV merupakan kala 

pengawasan 1-2 jam setelah uri lahir. Darah yang keluar harus 

dihitung sebaik-baiknya. Kehilangan darah pada persalinan 

biasanya disebabkan oleh luka pada pelepasan uri dan robekan 

pada serviks dan perineum. Jumlah perdarahan rata-rata yang 

dianggap normal adalah 250 cc, biasanya 100-300 cc. Apabila 

perdarahan lebih dari 500 cc, hal tersebut sudah dianggap 

abnormal dan harus dicari sebab-sebabnya. Penting untuk diingat: 
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jangan meninggalkan wanita bersalin 1 jam sesudah bayi dan uri 

lahir. Sebelum pergi meninggalkan ibu yang varu melahirkan, 

periksa ulang dahulu dan perhatikanlah 7 pokok penting berikut : 

a) Kontraksi rahim : baik atau tidaknya dapat diketahui dengan 

palpasi. Jika perlu, lakukanlah pemijatan dan berikan 

uterotonika : methergin, ergometrin dan pitosin.  

b) Perdarahan: ada atau tidak, banyak atau biasa 

c) Kandung kemih : harus kosong. Kalau penuh, ibu diminta 

berkemih dan jika tidak bisa, pasang kateter.  

d) Luka-luka : jahitannya baik atau tidak, ada perdarahan atau 

tidak. 

e) Uri dan selaput ketuban harus lengkap 

f) Keadaan umum ibu : tensi, nadi, pernapasan, rasa nyeri.  

g) Bayi dalam keadaan baik (Mochtar, 2012;h.81-82). 

f. Mekanisme Persalinan 

Mekanisme persalinan adalah gerakan posisi yang dilakukan 

janin untuk menyesuaikan diri terhadap pelvis ibu. Gerakan ini 

diperlukan karena diameter terbesar janin harus sejajar dengan 

diameter terbesar pelvis ibu agar janin yang cukup bulan dapat 

melewati melvis dan kemudian bayi dapat dilahirkan (Varney, 

2007;h.753). 

1) Engagement 

Mekanisme ketika diameter-diameter transversal terbesar 

pada presentasi oksiput-melewati aperture pelvis superior disebut 

dengan engagement. Kepala janin dapat mengalami engage 
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selama beberapa minggu terakhir kehamilan atau tidak mengalami 

engage hingga setelah permulaan persalinan 

(Williams,2014;h.3796-397). 

2) Desensus 

Gerakan ini merupakan persyaratan pertama pelahiran 

neonates. Pada nulipara, engagement dapat berlangsung 

sebelum persalinan, dan proses desensus selanjutnya dapat tidak 

terjadi hingga kala II. Pada multipara, desensus biasanya dimulai 

dengan proses engagement. Desensus ditimbulkan oleh satu atau 

beberapa dari 4 kekuatan yaitu tekanan cairan amnion, tekanan 

langsung dari fundus pada bokong saat kontraksi, tekanan ke 

bawah otot-otot abdomen maternal dan ekstensi dan pelurusan 

tubuh janin (Williams, 20114;h.397-398). 

3) Fleksi 

Segera setelah kepala yang sedang desensus mengalami 

hambatan, baik dari serviks, dinding pelvis, atau dasar pelvis, 

normalnya kemudian terjadi fleksi kepala. Pada gerakan ini, dagu 

megalami kontak lebih dekat dengan dada janin, dan diameter 

suboksipitobregmatikum yang lebih dekat menggantikan diameter 

oksipitofrontals yang lebih panjang (Williams, 2014;h.398). 

4) Rotasi Internal 

Rotasi internal membuat diameter anteroposterior kepala 

janin menjadi sejajar dengan diameter anteroposterior pelvis ibu. 

Paling biasa terjadi adalah oksiput berotasi ke bagian pelvis ibu, 

dibawah simfisis pubis. Rotasi internal penting agar terjadi 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Saktryana Endang Ragil Jayanti, Kebidanan DIII UMP, 2016



45 

 

 

 

persalinan pervaginam, kecuali untuk bayi kecil yang abnormal. 

Rotasi internal dipengaruhi oleh bentuk huruf V pada otot-otot 

dasar pelvis dan penyempitan dimensi rongga panggul karena ada 

tulang belakang iscium. Seluruh mekanisme memiliki efek 

memutar leher 45 derajat (Varney, 2007;h.754-755). 

5) Ekstensi 

Setelah rotasi internal, kepala yang berada pada posisi fleksi 

maksimal mencapai vulva dan mengalami ekstensi. Ketika kepala 

meneran dasar pelvis, terdapat dua kekuatan. Kekuatan pertama, 

ditimbulkan oleh uterus, bekerja lebih ke arah posterior dan 

kekuatan kedua ditimbulkan oleh daya resistensi dasar pelvis dan 

simfisis, bekerja lebih kea rah anterior. Vector resultan terarah 

pada pembukaan vulva, sehingga menimbulkan ekstensi kepala. 

Keadaan ini menyebabkan dasar oksiput berkontak langsung 

dengan batas inferior simfisis pubis (Williams,2014;h.398). 

Dengan distensi progresif perineum dan pembukaan vagina, 

bagian oksiput perlahan-lahan akan semakin terlihat. Kepala lahir 

dengan urutan oksiput, bregma, dahi, hidung, mulut dan akhirnya 

dagu melewati tepi anterior perineum. Segera setelah lahir, kepala 

menghadap bawah sehingga dagu terletak diatas anus maternal 

(Williams,2014;h.398). 

6) Rotasi Eksternal 

Setelah kepala lahir, dilakukan restitusi. Jika pada awalnya 

terarah kekiri, oksiput berotasi menuju tuber iskiadikum kiri. Jika 

awalnya terarah ke kanan, oksiput berotasi kekanan. Restitusi 
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kepala ke posisi oblik diikuti dengan penyelesaian rotasi eksternal 

ke posisi transversal. Gerakan ini sesuai dengan rotasi tubuh janin 

dan membuat diameter bisakrominal berkorelasi dengan diameter 

anteroposterior apertura pelvis inferior. Sehingga, salah satu bahu 

terletak anterior dibelakang simfisis pubis, sedangkan bahu 

lainnya terletak diposterior (Williams,20114;h.398). 

7) Ekspulsi 

Hampir segera setelah rotasi eksternal, bahu anterior terlihat 

dibawah simfisis pubis, dan perineum segera terdistensi oleh bahu 

posterior. Setelah pelahiran bahu, bagian tubuh lainnya lahir 

dengan cepat (Williams,20114;h.398). 

g. Penatalaksanaan Asuhan Kebidanan Persalinan Kala I 

Menurut JNPK-KR (2008;h.54) penatalaksanaan kala 1 persalinan 

yaitu pemantauan kemajuan persalinan dan asuhan sayang ibu yang 

diberikan kepada ibu saat kala I persalinan yaitu : 

1) Memberikan dukungan emosional 

2) Memberikan pengaturan posisi 

3) Memberikan cairan dan nutrisi 

4) Keleluasaan menggunakan kamar mandi secara teratur 

5) Pencegahan infeksi 

h. Penatalaksanaan Asuhan Kebidanan Persalinan kala II 

60 langkah asuhan persalinan normal menurut Prawirohardjo 

(2010;h.341-347). 

Melihat Tanda dan Gejala Kala Dua 

1) Mengamati tanda dan gejala persalinan kala dua 
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(a) Ibu ingin meneran 

(b) Tekanan yang semakin meningkat pada rectum/vagina 

(c) Perineum menonjol 

(d) Vulva-vagina dan sfingter anal membuka 

Menyiapkan Pertolongan Persalinan 

2) Memastikan perlengkapan, bahan dan obat-obatan esensial 

sudah siap. Mematahkan ampul oksitosin 10 unit dan 

menempatkan spuit 3 cc di dalam partus set. 

3) Menggunakan scort/celemek, sepatu boot, kaca mata, dan topi 

4) Melepaskan semua perhiasan yang dipakai, mencuci kedua 

tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir dan 

mengeringkan tangan dengan handuk bersih. 

5) Memakai satu sarung tangan steril untuk melakukan 

pemeriksaan dalam 

6) Mengisap oksitosin 10 IU ke dalam spuit 3cc, dan meletakkan 

kembali di partus set/bak instrument. 

Memastikan Pembukaan Lengkap dengan Janin Baik 

7) Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati-

hati dari depan ke belakang dengan menggunakan tisu atau 

kassa yang sudah dibasahi air disinfeksi. Jika mulut, perineum 

atau anus terkontaminasi oleh kotoran ibu, membersihkannya 

dengan seksama dengan cara menyekanya dari depan ke 

belakang  Membuang kapas atau kassa yang terkontaminasi 

dalam wadah yang benar. Mengganti sarung tangan jika 

terkontaminasi. 
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8) Dengan menggunakan teknik aeptikk, melakukan pemeriksaan 

dalam untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah 

lengkap. Bila selaput ketuban belum pecah, sedangkan 

pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi 

9) Mendekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan 

tangan yang masih memakai sarung tangan kotor ke dalam 

larutan klorin 0,5% dan kemudian melepaskannya dalam 

keadaan terbalik serta merendamnya di dalam larutan klorin 

0,5% selama 10 menit. Mencuci kedua tangan  

10) Memeriksa denyut jantung janin (DJJ) setelah kontraksi 

berakhir untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal 

(100-160x/menit) 

a) Mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal 

b) Mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam, DJJ, 

dan semua hasil-hasil penilaian serta asuhan lainnya pada 

partograf. 

Menyiapkan Ibu dan Keluarga untuk Membantu Proses Pimpinan 

Meneran 

11) Memberi tahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan 

janin baik. Membantu ibu berada dalam posisi yang nyaman 

sesuai dengan keinginannya. 

a) Menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk 

meneran. Melanjutkan pemantauan kesehatan dan 

kenyamanan ibu serta janin sesuai dengan pedoman 

persalinan aktif dan mendokumentasikan hasil pemeriksan. 
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b) Menjelaskan kepada anggota keluarga bagaimana mereka 

dapat mendukung dan member semangat kepada ibu saat 

ibu mulai meneran. 

12) Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk 

meneran (pada saat ada his, bantu ibu mencari posisi 

senyaman mungkin) 

13) Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan 

yang kuat untuk meneran : 

a) Membimbing ibu untuk meneran saat ibu mempunyai 

keinginan untuk meneran 

b) Mendukung dan member semangat atas usaha ibu untuk 

meneran 

c) Membantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai 

dengan pilihannya 

d) Menganjurkan ibu untuk istirahat diantara kontraksi 

e) Menganjurkan keluarga untuk mendukung dan member 

semnagat pada ibu 

f) Menganjurkan asupan cairan per oral 

g) Menilai DJJ setiap 5 menit 

h) Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan terjadi 

segera dalam waktu 120 menit (2jam) meneran untuk ibu 

primipara 60 menit (1jam) untuk ibu multipara, merujuk 

segera. 

i) Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok, atau 

mengambil posisi yang aman. Jika ibu belum ingin 
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meneran dalam 60 menit, anjurkan ibu untuk mulai 

meneran pada puncak kontraksi dan istirahat diantara 

kontraksi. 

j) Jika bayi belum lahir setelah 60 menit, segera rujuk ibu 

Persiapan Pertolongan Kelahiran Bayi 

14) Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 

cm, letakkan handuk bersih diatas perut ibu untuk 

mengerigkan bayi 

15) Meletakkan kain yang bersih dilipat 1/3 bagian, dibawah 

bokong ibu 

16) Membuka partus set 

17) Memakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan 

Menolong Kelahiran Bayi 

18) Saat kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, 

lindung perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi, 

letakkan tangan yang lain di kepala bayi dan lakukan tekanan 

yang lembut dan tidak menghambat pada kepala bayi, 

membiarkan kepala keluar perlahan-perlahan. Menganjurkan 

ibu untuk meneran perlahan-lahan atau bernapas cepat saat 

kepala lahir 

19) Dengan lembut menyeka muka, mulut dan hidung bayi dengan 

kain atau kasa yang bersih 

20) Memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil tindakan yang 

sesuai jika hal itu terjadi dan kemudian meneruskan segera 

proses kelahiran bayi : 
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a) Jika lilitan tali pusat longgar, lepaskan lewat bagian atas 

kepala bayi 

b) Jika lilitan tali pusat erat, mengklemnya didua tempat dan 

memotongnya 

21) Menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi 

luar secara spontan 

22) Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, tempatkan 

kedua tangan dimasing-masing sisi muka bayi. 

Menganjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi 

berikutnya. Dengan lembut menariknya kearah bawah dan 

ke arah luar hingga bahu anterior muncul di bawah arkus 

pubis dan kemudian dengan lembut menarik kea rah atas 

dan ke arah luar untuk melahirkan bahu posterior. 

23) Setelah kedua bahu dilahirkan, menelusurkan tangan 

mulai dari kepala bayi yang berada dibagian bawah kea 

rah perineum, membiarkan bahu dan lengan posterior lahir 

ke tangan tersebut. Mengendalikan kelahiran siku dan 

tangan bayi saat melewati perineum, gunakan lengan 

bagian bawah untuk menyangga tubuh bayi saat 

dilahirkan. Menggunakan tangan anterior (bagian atas) 

untuk mengendalikan siku dan tangan anterior bayi saat 

keduanya lahir. 

24) Setelah tubuh dari lengan lahir, menelusurkan tangan yang 

ada diatas (anterior) dari punggung kea rah kaki bayi untuk 
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menyangga saat punggung kaki lahir. Memegang kedua 

mata kaki bayi dengan hati-hati membantu kelahiran bayi 

Penanganan Bayi Baru Lahir 

25) Menilai kedaan bayi dengan cepat (dalam 30 detik), 

kemudian meletakan bayi diatas perut ibu dengan posisi 

kepala bayi sedikit lebih rendah dari tubuhnya )bila tali 

pusat terlalu pendek, meletakkan bayi ditempat yang 

memungkinkan). Jika bayi dalam keadaan asfiksia, 

melakukan penanganan asfiksia. 

26) Segera membungkus kepala dan badan bayi dengan 

handuk dan biarkan kontak kulit ibu-bayi. 

27) Menjepit tali pusat menggunakan klem kira-kira 3cm dari 

pusat bayi. Melakukan urutan tali pusat mulai dari klem ke 

arahnibu dan memasang klem kedua 2 cm dari klem 

pertama (ke arah ibu) 

28) Memegang tali pusat dengan satu tangan, melindungi bayi 

dari gunting dan memotong tali pusat diantara dua klem 

tersebut.  

29) Mengeringkan bayi, mengganti handuk yang basah dan 

menyelimuti bayi dengan kain atau selimut yang bersih dan 

kering, menutupi bagian kepala, membiarkan tali pusat 

terbuka. Jika bayi mengalami kesulitan bernapas, ambil 

tindakan resusitasi 

30) Melakukan IMD 
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31) Melektakkan kain yang beraih dan kering. Melakukan 

palpasi abdomen untuk menghilangkan kemungkinan 

adanya bayi kedua 

32) Memberi tahu kepada ibu bahwa akan disuntik. 

33) Dalam waktu 2 menit setelah kelahiran bayi, berikan 

suntikan oksitoain 10 IU secara IM di 1/3 paha kanan ibu 

bagian luar, aspirasi terlebih dahulu.  

Penegangan Tali Pusat Terkendali 

34) Memindahkan klem pada tali pusat 

35) Meletakkan satu tangan diatas kain yang ada diperut ibu, 

tepat diatas tulang pubis dan menggunakan tangan ini 

untuk melakukan palpasi kontraksi dan menstabilkan 

uterus. Memgang tali pusat dan klem dengan tangan yang 

lain.  

36) Menunggu uterus berkontraksi dan kemudian melakukan 

penegangan ke arah bawah pada tali pusat dengan 

lembut. Lakukan tekanan yang berlawanan arah pada 

bagian bawah uterus dengan cara menekan uterus ke arah 

atas dan belakang (dorso kranial) dengan hati-hati untuk 

membantu mencegah terjadinya inversio uteri. Jika 

plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan 

penegangan tali pusat dan menunggu hingga kontraksi. 

Jika tidak ada kontraksi meminta keluarga untuk 

melakukan rangsangan putting susu 
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37) Setelah plasenta terlepas, meminta ibu untuk meneran 

sambil menarik tali pusat ke arah bawah dan kemudian ke 

arah atas, mengikuti kurva jalan lahir sambil meneruskan 

tekanan berlawanan arah pada uterus. 

a) Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem 

hingha berjadak sekitar 5-10 cm dari vulva 

b) Jika plasenta tidak lepas setelah melakukan 

penegangan tali pusat terkendali selama 15 menit : 

(1) Mengulangi pemberian oksitosin 10 IU 

(2) Menilai kandung kemih dan dilakukan kateterisasi 

kandung kemih jika penuh 

(3) Mengulangi penegangan tali pusat selama 15 menit 

berikutnya 

38) Jika plasenta terlihat di introitus vagina, melanjutkan 

kelahiran plasenta dengan menggunakan kedua tangan. 

Memegang plasenta dengan dua tangan dan dengan hati-

hati memutarkan plasenta hingga selaput ketuban terpilin. 

Dengan lembut perlahan melahirkan selaput ketuban 

tersebut. Jika selaput ketuban robek, memakai sarung 

tangan desinfeksi atau steril memeriksa vagina dan serviks 

ibu dengan seksama. Menggunakan jari-jari tangan atau 

klem atau forseps tingkat tinggi atau steril untuk 

melepaskan bagian selaput yang tertinggal 

39) Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan 

massase uterus, meletakkan telapak tangan di fundus dan 
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melakukan massase dengan gerakan melingkar dengan 

lembut hingga uterus berkontraksi 

Menilai Perdarahan 

40) Memeriksa kedua sisi plasenta baik yang menempel ke ibu 

maupun janin dan selaput ketuban untuk memastikan 

bahwa plasenta dan selaput ketuban lengkap dan utuh. 

Meletakkan plasenta di dalam kantung plastik atau kendil 

41) Mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum 

dan segera menjahit laserasi yang mengalami perdarahan 

aktif 

Melakukan Prosedur Pascapersalinan 

42) Menilai ulang uterus dan memastikannya berkontraksi 

dengan baik 

43) Mencelupkan kedua tangan yang memakai sarung tangan 

ke dalam larutan klorin 0,5% membilas kedua tangan yang 

masih bersarung tangan terserbut dengan air desinfeksi 

tingkat tinggi dan mengeringkannya dengan kain yang 

bersih dan kering 

44) Menempatkan klem tali pusat steril dengan simpul mati 

sekeliling tali pusat sekitar 1 cm dari pusat 

45) Mengikat aatu lagi simpul mati dibagian pusat yang 

berseberangan dengan simpul mati yang pertama 

46) Melepaakan klem dan meletakkannya di larutan klorin 

47) Menyelimuti kembali bayi dan menutupi bagian kepalanya. 

Memastikan handuk kainnya bersih dan kering 
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48) Menganjurkan ibu untuk memulai memberikan ASI 

49) Melanjutkan pemantauan kontraksi uterus dan perdarahan 

pervaginam : 

a) 2-3 kalo dalam 15 menit pertama pascapersalinan 

b) Setiap 15 menit pada 1jam pertama pasca persalinan 

c) Setiap 30 menit pada jam kedua pascapersalinan 

d) Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, laksanakan 

perawatan yang sesuai dengan melakukan atonia uteri 

e) Jika ditemukan laserasi yang memerlukan penjahitan, 

lakukan penjahitan dengan anastesi lokal dan 

menggunakan teknik yang sesuai.  

50) Mengajarkan pada ibu/keluarga bagaimana melakukan 

masase uterus dan memeriksa kontraksi 

51) Mengevaluasi kehilangan darah 

52) Memeriksa tekanan darah, nadi, keadaan kandung kemih 

setiap 15 menit pada 1 jam pertama pascapersalinan dan 

setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan 

a) Memeriksa temperatur tubuh ibu sekali setiap jam 

selama 2 jam pertana pascapersalinan 

b) Melakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang 

tidak normal 

53) Menempatkan semua peralatan didalam larutan klorin 

0,5% untuk dekontaminasi (10menit). Mencuci dan 

membilas peralatan setelah dekontaminasi 
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54) Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke delam 

tempat sampah yang sesuai 

55) Membersihkan ibu dengan menggunakan air desinfeksi 

tingkat tinggi. Membersihkan cairan ketuban, lendir, dan 

darah. Membantu ibu memakai pakaian yang bersih dan 

kering.  

56) Memastikan bahwa ibu nyaman. Membantu ibu memerikan 

ASI. Menganjurkan keluarga untuk memberikan ibu minum 

atau makanan yang diinginkan 

57) Mendekontaminasi daerah yang digunakan untuk 

melahirkan dengan larutan klorin dan membilas dengan air 

bersih 

58) Mencelupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin, 

membalikan bagian dalam keluar dan merendamnya ke 

dalam larutan klorin selama 10 menit 

59) Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir 

60) Melengkapi partograf.  

i. Komplikasi Saat Persalinan 

1) Persalinan Lama 

a) Definisi  

Persalinan lama adalah persalinan yang berlangsung lebih 

dari 24 jam pada primigravida dan lebih dari 18 jam pada 

multigravida. (Mochtar, 2012;h.263). Menurut Prawirohardjo 

(2010;h.562) persalinan lama adalah persalinan yang abnormal/ 

sulit. 
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b) Etilogi 

Menurut Mochtar (2012;h.263) faktor-faktor penyebab dari partus 

lama yaitu : kelainan letak janin, kelainan-kelaianan panggul, 

kelainan his, pimpin partus yang salah, janin besar atau ada 

kelainan kongenital, primitua, grandemultipara, dan ketuban pecah 

dini. 

c) Gejala klinik 

(1) Pada Ibu 

Gelisah, ltih, suhu badan meningkat, berkeringat, nadi cepat, 

pernapasan cepat. Didaerah lokal sering dijumpai ring v/d 

Bandl, edema vulva, edema serviks, cairan ketuban berbau 

terdapat mekonium 

(2) Pada janin 

DJJ cepat, kaput secedeneum yang besar, moulage, dan 

kematian janin dalam kandungan. 

d) Penanganan 

Menurut Mochtar, (2012;h.264) penanganan pada partus lama 

dibagi 2 yaitu perawatan pendahuluan dan pertolongan, yaitu : 

(1) Perawatan pendahuluan 

Penatalaksanaan dengan partus lama yaitu : 

(a) Pasang infus RL atau NaCl 0,9% (guyur pada 1 kolf dan 

tetes cepat pada kolf berikutnya) 

(b) Deksametason 10 mg (2ampul) secara intravena 

(c) Pasang oksigen 2-3 liter per menit 
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(2) Pertolongan 

Dapat dilakukan partus spontan, ekstraksi vakum, ekstraksi 

forsep, manual aid pada letak sungsang, dan seksio caesarea. 

2) Atonia Uteri 

Atonia uteri adalah keadaan lemahnya tonus/kontraksi rahim 

yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup perdarahan terbuka 

dari tenpat implantasi plasenta setelah bayi dan plasenta lahir. Faktor 

Predisposisi dari atonia uteri yaitu regangan rahim berlebihan, 

kelelahan karena persalinan lama, kehamilan grande-multipara, 

mioma uteri yang mengganggu kontraksi rahim (Prawirohardjo, 

2010;h.524). 

Penanganan dari atonia uteri yaitu melakukan masase uterus 

atau merangsang putting susu, pemberian oksitosin, pemberian 

misoprostol, melakukan kompresi bimanual internal apabila tetap tidak 

berhenti melakukan kompresi bimanual eksternal (Prawirohardjo, 

2010;h.525). 

 

3. NIFAS 

a. Definisi 

Menurut Williams, (2014;h.674) masa nifas adalah suatu periode 

dalam minggu-minggu pertama setelah kelahiran. Lamanya “periode” 

ini tidak pasti, sebagian besar menganggapnya antara 4 sampai 6 

minggu. Walaupun merupakan masa yang relatif tidak kompleks di 

bandingkan dengan kehamilan, nifas ditandai oleh banyak perubahan 
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fisiologis. Beberapa dari perubahan tersebut mungkin hanya sedikit 

mengganggu ibu baru, walaupun komplikasi serius juga dapat terjadi.  

Masa nifas (puerperium) adalah masa pemulihan kembali, mulai 

dari persalinan selesai sampai alat alat kandungan kembali seperti 

prahamil. Lamanya masa nifas yaitu 6-8 minggu (Mochtar, 2012;h.87). 

Masa nifas adalah waktu yang diperlukan agar organ genitalia 

interna ibu kembali menjadi normal secara anatomis dan fungsional 

yaitu sekitar 6 minggu (Manuaba, 2012;h.368). 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan masa nifas 

adalah masa pemulihan, masa perubahan fisiologi seperti sebelum 

hamil dengan waktu 4-6 minggu. 

b. Klasifikasi 

Menurut Mochtar, (2012;h.87) nifas dibagi dalam 3 periode, yaitu : 

1) Puerperium dini adalah kepulihan saat ibu telah diperbolehkan 

berdiri dan berjalan-jalan. Dalam agama Islam, dianggap telah 

bersih dan boleh bekerja setelah 40 hari. 

2) Puerperium intermediet yaitu kepulihan menyeluruh alat-alat 

genitalia yang lamanya 6-8minggu. 

3) Puerperium lanjut adalah waktu yang diperlukan untuk pulih dan 

kembali sehat sempurna, terutama jika selama hamil atau sewaktu 

persalinan timbul komplikasi. Waktu untuk mencapai kondisi sehat 

sempurna dapat berminggu-minggu, berbulanan atau tahunan. 
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c. Lochea 

Lochea adalah cairan sekret yang berasal dari kavum uteri dan 

vagina salam masa nifas. Menurut Mochtar, (2012;h.87) lokea dibagi 

menjadi 4, yaitu :  

1) Lokea rubra : berisi darah segar dan sisa-sisa selaput ketuban, 

sel-sel desidua, vernika kaseosa, lanugo dan mekonium, selama 2 

hari pascapersalinan.  

2) Lokea sanguilenta : bewarna merah kuning, berisi darah dan 

lendir hari ke 3-7 pasca persalinan 

3) Lokea serosa bewarna kuning cairan tidak berdarah lagi, pada 

hari ke 7-14 pascapersalinan 

4) Lokea alba : cairan putih setelah 2 minggu. 

d. Perubahan Fisiologi Masa Nifas 

1) Uterus 

Involusi uterus meliputi reorganisasi dan pengeluaran 

desidua/endometrium dan ekfoliasi tempat perlekatan plasenta 

yang ditandai dengan penurunan ukuran dan berat serta 

perubahan pada lokasi uterus yang ditandai warna dan jumlah 

lokia. Menyusui dapat mempercepat terjadinya proses involusi 

(Varney, 2007;h.959). 

Regenerasi endometrium lengkap pada tempat plasenta 

memakan waktu hampir 6 minggu. Pertumbuhan endometrium 

membuat pembuluh darah yang mengalami pembekuan pada 

tempat perlekatan tersebut rapuh sehingga meluruh dan 

dikeluarkan dalam bentuk lokea (Varney, 2007;h.959). 
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Tabel 2.1 Involusi Uterus 

Involusi Tinggi Fundus Uteri Berat Uterus 

Bayi Lahir Setinggi pusat 1000 gram 
Plasenta lahir 2 jari bawah pusat 750 gram 
1 minggu Pertengahan pusat simfisis 500 gram 
2 minggu Tidak teraba diatas simfisis 350 gram 
6 minggu Bertambah kecil 50 gram 
8 minggu Sebesar normal 30 gram 

Sumber : Mochtar, (2012;h.87). 

2) Serviks 

Setelah persalinan, serviks sangat lunak dan kendur. Serviks 

mungkin memar dan odema, terutama di anterior jika terdapat 

tahanan anterior saat persalinan. Serviks tampak mengalami 

kongesti, menunjukkan banyaknya vaskularitas serviks (Varney, 

2007;h.960). Setelah persalinan, bentuk serviks agak menganga 

seperti corong, bewarna merah kehitaman. Konsistensinya lunak, 

kadang-kadang terdapat perlukaan kecil. Setelah bayi lahir, 

tangan masih bisa dimasukkan ke rongga rahim, setelah 2 jam, 

dapat dilalui oleh 2-3 jari dan setelah 7 hari hanya dapat dilalui 1 

jari (Mochtar, 2012;h.88). 

3) Vagina dan Perineum 

Setelah persalinan, vagina tetap terbuka lebar, mungkin 

mengalami beberapa derajat odema dan memar dan celah pada 

introitus. Setelah 1-2 hari pertama pascapartum, tonus otot vagina 

kembali seperti sebelum hamil, celah vagina tidak lebar dan 

vagina tidak odema lagi. Vagina menjadi berdinding lunak, lebih 

besar dari biasanya, dan umumnya longgar. Ukurannya menurun 

dengan kehamilannya rugae vagina sekitar minggu ketiga 

pascapartum. Ruang vagina akan sedikit lebih besar, tetapi latihan 
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pengencangan otot perineum akan mengembalikan tonus dan 

mengencangkan vagina (Varney, 2007;h.960). 

4) Kandung Kemih 

Kandung kemih dapat mengalami gangguan fungsi akibat 

persalinan yang lama atau akibat kateterisasi sebelumnya. Dapat 

terjadi disuria/distensi yang memerlkan penanganan lebih lanjut 

(Manuaba, 2012;h.369). Ureter yang berdilatasi dan pelvis renal 

kembali ke keadaan sebelum hamil dalam waktu 2-8 minggu 

pascapartum (Williams, 2014;h.677). 

5) Gastrointestinal 

Konstipasi mungkin menjadi masalah pada masa nifas awal, 

karena kurangnya makanan padat selama persalinan dank arena 

wanita menahan defekasi. Wanita mungkin menahan defekasi 

karena perineumnya mengalami perlukaan atau karena ia kurang 

pengetahuan dan takut akan jahitannya akan robek (Varney, 

2007;h.961). 

6) Hematologi 

Hemoglobin, hematokrit dan eritrosit sangat bervariasi pada 

masa nifas awal, ini akibat dari flutuasi volume darah, volume 

plasma, dan kadar volume sel darah merah. Ini dipengaruhi oleh 

hidrasi wanita saat banyaknya cairan yang masuk selama 

persalinan dan reduksi volume darah total normal wanita dari 

peningkatan kadar volume darah total normal wanita dari 

peningkatan volume darah selama kehamilan. Hematokrit pada 

masa nifas hari pertama dan kedua lebih rendah 2% atau lebih 
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dari nilai hematokrit yang dukur saat memasuki persalinan. Kadar 

semua unsure darah kembali normal pada keadaan tidak hamil 

pada akhir masa nifas (Varney, 2007;h.962). 

7) Payudara 

Secara anatomis, setiap kelenjar mammae yang matang 

atau payudara terdiri dari 15-25 lobus. Progesterone, estrogen, 

dan laktogen plasenta serta prolaktin, kortisol dan insulin 

bersama-sama menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan 

struktur penghasil ASI. Dengan terjadinya persalinan, terdapat 

penurunan yang besar dan tiba-tiba pada kadar estrogen dan 

progesterone. Penurunan ini menghentikan pengaruh 

penghambatan progesterone terhadap produksi α-laktalbumin oleh 

reticulum endoplasma kasar. Peningkatan α-laktalbumin lactose 

sintase untuk meningkatkan laktosa susu. Terhentinya 

progesterone juga menyebabkan efek prolaktin tidak terhambat 

terhadap stimulasi produksi α-laktalbumin. Walaupun kadar 

prolaktin plasma menurun setelah persalinan ke kadar yang lebih 

rendah dari pada selama kehamilan, namun bayi menghidap akan 

menaikkan kadarnya (Williams,2014;h.678-679). 

8) Abdomen 

Ligamentum latum dan rotundum memerlukan waktu yang 

cukup lama untuk pulih dari peregangan dan pelonggaran selama 

kehamilan. Sebagai akibat dari rupture serat elastic pada kulit dan 

distensi yang lama akibat hamil, maka dinding abdomen tetap 
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lunak. Beberapa minggu dibutuhkan oleh struktur-struktur tersebut 

untuk kembali menjadi normal (Williams,2012;h.677). 

9) Rasa Nyeri 

Rasa nyeri yang disebut after pains (merian atau mulas-

mulas) disebabkan kontraksi rahim, biasanya berlangsung 2-4 hari 

paacapersalinan. Perlu diberikan pengertian pada ibu mengenai 

hal tersebut dan jika terlalu menganggu, dapat diberikan obat-obat 

anti nyeri dan antimulas (Mochtar,2012;h.88). Nyeri ini semakin 

terasa sesuai dengan meningkatnya paritas dan menjadi lebih 

buruk saat bayi menyusu, kemungkinan besar karena pelepasan 

oksitosin (Williams,2014;h.676). 

10) Penurunan Berat Badan 

Setelah persalinan, dengan keluarnya bayi, air ketuban, 

plasenta, berat badan sudah berkurang sekita 5-6 kg. Berat badan 

akan turun terus seiring dengan upaya pengembalian dieresis 

sehingga cairan intra dan ekstra seluler kembali seimbang 

(Manuaba,2012;.369). 

e. Penatalaksanaan Asuhan Kebidanan Masa Nifas 

1) Berdasarkan Buku Saku Pelayanan Kebidanan (2013;h.50) 

kunjungan masa nifas dilakukan 4 kali, yaitu : 

a) 6-8 jam setelah persalinan (sebelum pulang) 

b) 6 hari setelah persalinan 

c) 2 minggu setelah persalinan 

d) 6 minggu setelah persalinan 
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2) Program dan Kebijakan Teknis  

Tabel 2.2 Program dan Kebijakan Teknis Masa Nifas 

Kunjungan Waktu Tindakan 

I 6-8 Jam setelah 
persalinan 

1) Mencegah perdarahan masa 
nifas karena atonia uteri 

2) Mendeteksi dan merawat 
penyebab lain perdarahan; rujuk 
jika ada perdarahan lanjut 

3) Memberikan konseling pada ibu 
atau salah satu anggota 
keluarga bagaimana mencegah 
perdarahan masa nifas karena 
atonia uteri 

4) Pemberian ASI awal 
5) Melakukan hubungan antara ibu 

dan bayi baru lahir 
6) Menjaga bayi tetap sehat 

dengan cara mencegah 
hipotermi 

7) Jika petugas kesehatan 
menolong persalinan, ia harus 
tinggal dengan ibu dan bayi baru 
lahir untuk 2 jam pertama 
setelah persalinan, atau sampai 
ibu dan bayi dalam keadaan 
stabil 

II 6 hari setelah 
persalinan 

1) Memastikan involusi  uterus 
berjalan normal; uterus 
berkontraksi; fundus dibawah 
pusat, tidak ada perdarahan 
abnormal, tidak ada bau 

2) Menilai adanya tanda-tanda 
demam, infeksi, atau 
peradarahan abnormal 

3) Memastikan ibu mendapat 
cukup makanan, cairan dan 
istirahat 

4) Memastikan ibu menyusui 
dengan baik dan tak 
memperlihatkan tanda-tanda 
penyulit 

5) Memberikan konseling pada ibu 
mengenai asuhan pada bayi, tali 
pusat, menjaga bayi tetap 
hangat dan merawat bayi sehari-
sehari. 

III 2 minggu 
setelah 
persalinan 

1) Memastikan involusi  uterus 
berjalan normal; uterus 
berkontraksi; fundus dibawah 
pusat, tidak ada perdarahan 
abnormal, tidak ada bau 

2) Menilai adanya tanda-tanda 
demam, infeksi, atau 
peradarahan abnormal 
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3) Memastikan ibu mendapat 
cukup makanan, cairan dan 
istirahat 

4) Memastikan ibu menyusui 
dengan baik dan tak 
memperlihatkan tanda-tanda 
penyulit 

5) Memberikan konseling pada ibu 
mengenai asuhan pada bayi, tali 
pusat, menjaga bayi tetap 
hangat dan merawat bayi sehari-
sehari 

IV 6 minggu 
setelah 
persalinan 

1) Menanyakan pada ibu tentang 
penyulit-penyulit yang ia atau 
bayi alami 

2) Memberikan konseling untuk KB 
secara dini 

Sumber : Saifuddin (2010;h.N-23) 

1) Perawatan Pascapersalinan Menurut Mochtar (2012;h.89) dibagi 

menjadi 7, yaitu :  

a) Mobilisasi : karena lelah sehabis bersalin, ibu harus istirahat, 

tidur telentang selama 8 jam pascapersalinan. Setelahnya, ibu 

boleh miring-miring ke kanan dan kekiri untuk mencegah 

terjadinya trombosis dan tromboemboli. Pada hari ke-2, ibu 

diperbolehkan duduk, hari ke-3 berjalan-jalan, dan hari ke-4 

atau ke-5 sudah diperbolehkan pulang. 

b) Diet : Makanan harus bermutu, bergizi, dan cukup kalori. 

Sebaiknya, makan makanan yang mengandung protein, 

banyak cairan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. 

c) Miksi : Hendaknya buang air kecil dapat dilakukan sendiri 

secepatnya. Kadang-kadang, wanita mengalami kesulitan 

berkemih karena sfingter uretra ditekan oleh kepala janin dan 

spasme akibat iritasi musculus sfingter ani selama persalinan, 

juga karena adanya oedema kandung kemih yang terjadi 
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selama persalinan. Apabila kandung kemih penuh dan wanita 

sulit berkemih, sebaiknya dilakukan kateterisasi. 

d) Defekasi : Buang air besar harus dilakukan 3-4 hari 

pascapersalinan. Apabila masih sulit buang air besar dan 

terjadi obstipasi apalagi buang air besar keras, dapat diberikan 

obat laksatif per oral atau per rektal. Jika masih belum bisa, 

dilakukan klisma.  

e) Perawatan payudara (mamma) : Perawatan mamma telah 

dimulai sejak wanita hamil supaya puting susu lemas, tidak 

keras, dan kering sebagai persiapan untuk menyusui bayi. 

Apabila bayi meninggal, laktasi harus dihentikan dengan cara 

pembalutan mamma sampai tertekan, pemberian obat 

estrogen untuk supresi LH, seperti tablet lynoral dan parlodel. 

Sangat dianjurkan agar seorang ibu menyusui bayinya karena 

sangat baik untuk kesehatan bayi tersebut.  

f) Laktasi : Untuk menghadapi masa laktasi, sejak kehamilan 

telah terjadi perubahan-perubahan pada kelenjar mamma, 

yaitu :  

(1) Proliferasi jaringan pada kelenjar-kelenjar, alveoli, dan 

bertambahnya jaringan lemak, 

(2) Pengeluaran cairan susu jolong (kolostrum), yang bewarna 

kuning-putih susu, dari duktus laktiferi, hipervaskularisasi 

pada permukaan dan bagian dalam, vena-vena berdilatasi 

sehingga tampak jelas. 
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(3) Setelah persalinan, pengaruh supresi estrogen dan 

progesteron hilang sehingga timbul pengaruh hormon 

laktogenik (LH) atau prolaktin yang akan merangsang air 

susu. Di samping itu, pengaruh oksitosin menyebabkan 

mio-epitel kelenjar susu berkontraksi sehinhga air susu 

keluar. Produksi akan banyak sesudah 2-3 hari pasca 

persalinan. Apabila bayi mulai disusui, isapan pada putting 

susu merupakan rangsangan psikis yang mencetuskan 

pengeluaran oksitosin pleh hipofisis. Produksi air susu ibu 

(ASI) akan lebih banyak. Sebagai efek positif, involusi uteri 

akan lebih sempurna. Disamping ASI merupakan makanan 

utama bayi yang tidak ada bandingannya, menyusui bayi 

sangat baik untuk menjelma rasa kasih sayang antara ibu 

dan anaknya. Ibu dan bayi dapat ditempatkan dalam satu 

kamar (rooming in) atau pada tempat yang terpisah. 

g) Nasihat untuk ibu postnatal 

(1) Lakukan senam nifas 

(2) Perawatan payudara 

(3) Melakukan KB 

(4) Bawa bayi untuk memperoleh imunisasi 

f. Komplikasi Masa Nifas 

1) Infeksi Nifas 

Infeksi nifas merupakan keadaan yang mencakup semua 

peradangan alat-alat genitalia dalam masa nifas. Bermacam-

macam jalan masuknya kuman kedalam alat kandungan, seperti 
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eksogen (kuman datang dari luar), autogen (kuman masuk dari 

tempat lain dalam tubuh), dan endogen (dari jalan lahir sendiri). 

Penyebab yang terbanyak dan lebih dari 50% adalah 

Streptococcus anaerob yang sebenarnya tidak pathogen sebagai 

penghuni normal jalan lahir. Penanganan dari infeksi yaitu dengan 

memberikan infus dan memberikan antibiotik (Mochtar, 

2012;h.281). 

2) Sub-involusi Uterus 

Involusi adalah keadaan uterus mengecil oleh kontraksi 

rahim dimana berat rahim dari 1000 gram saat setelah bersalin, 

menjadi 40-60 gr 6 minggu kemudian. Bila pengecilan ini kurang 

baik disebut dengan sub-involusi. Penyebabnya yaitu 

endometritis, sisa uri, mioma uteri, bekuan-bekuan darah. 

Pengobatan yang dilakukan dengan memberikan injeki methergin 

setiap hari ditambah dengan ergometrin peroral. Jika ada sisa 

plasenta dilakukan kuretase, dan berikan antibiotic sebagai 

pelindung infeksi (Mochtar, 2012;h.285). 

3) Pembendungan Air Susu 

Bendungan air susu dapat terjadi hari ke 2-3 ketika payudara 

telah memproduksi air susu. Bendungan disebabkan oleh 

pengeluaran air susu yang tidak lancer, karena bayi tidak sering 

menyusu, produksi meningkat, terlambat menyusukan, hubungan 

dengan bayi kurang baik, dan dapat pula karena adanya 

pembatasan waktu menyusui. Gejala yang dirasakan yaitu 

pembengkakan payudara bilateral dan secara palpasi teraba 
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keras, nyeri, seringkali peningkatan suhu badan ibu, tidak terdapat 

kemerahan dan demam. Penanganan yang dilakukan dengan 

pemakaian BH untuk menyangga payudara dan pemberian 

analgetika, dianjurkan menyusui segera dan lebih sering, kompres 

hangat, air susu dikeluarkan dengan pompa dan dilakukan 

pemijatan serta perawatan payudara. Keadaan ini pada umumnya 

akan menurun dalam beberapa hari dan bayi dapat menyusu 

dengan normal (Prawirohardjo, 2010;h.652). 

4) Mastitis 

Mastitis adalah peradangan pada payudara disebabkan 

kuman, terutama Staphylococcus melalui luka pada putting susu 

atau melalui peredaran darah. Mastitis dapat dibagi menjadi 2, 

yaitu berada dibawah aerola mammae dan mastitis yang lebih 

dalam antara payudara dan otot-otot. Apabila tidak segera 

ditangani, maka akan menyebabkan abses payudara yang bisa 

pecah ke permukaan kulit dan menimbulkan borok yang besar. 

Keluhan yang dirasakan ibu yaitu payudara membesar, keras, 

nyeri, kulit kemerahan, abses, dan akhirnya pecah dengan borok 

serta keluarnya cairan nanah bercampur air susu, disertai dengan 

suhu badan yang naik. Penanganannya yaitu menghentikan 

menyusui, dilakukan kompres, berikan obat anti panas dan 

analgetika (Mochtar, 2012;h.286). 
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4. BAYI BARU LAHIR 

a. Definisi 

Bayi baru lahir normal adalah bayi yng lahir pada usia kehamilan 

37-42 minggu dengan berat lahir antara 2500 gram – 4000 gram 

(Sondakh, 2013;h.150). 

b. Ciri-ciri Bayi Normal 

Menurut Sondakh, (2013;h.150) bayi baru lahir dikatakan normal jika 

termasuk dalam criteria berikut : 

1) Berat badan lahir bayi antara 2500-4000 gram 

2) Panjang badan bayi 48-50 cm 

3) Lingkar kepala bayi 33-35 cm 

4) Lingkar dada bayi 32-34 cm 

5) Bunyi jantung dalam menit pertama ± 180 x/menit, kemudian turun 

sampai 140-120 x/menit pada saat bayi berumur 30 menit 

6) Pernapasan cepat pada menit-menit pertama kira-kira 80 x/menit 

disertai pernapasan cuping hidung, retraksi suprasternal dan 

interkostal, serta rintihan hanya berlangsung 10-15 menit. 

7) Kulit kemerah-merahan dan licin karena jaringan subkutan cukup 

terbentuk dan dilapisi verniks kaseosa 

8) Rambut lanugo telah hilang, rambut kepala tumbuh baik 

9) Kuku telah agak panjang dan lemas 

10) Genitalia : testis sudah turun (pada bayi laki-laki) dan labia mayora 

telah menutupi labia minora (pada bayi perempuan). 

11) Reflek isap, menelan dan moro telah terbentuk 
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12) Eliminasi, urin dan mekonium normalnya keluar pada 24 jam 

pertama. Mekonium memiliki karakteristik hitam kehijauan dan 

lengket. 

c. Adaptasi Bayi Baru Lahir 

1) Adaptasi Pernapasan 

Sistem pernapasan adalah sistem yang paling penting ketika 

perubahan dari lingkungan intrauteri ke lingkungan ekstrauteri, 

bayi baru lahir harus segera mulai bernapas begitu lahir. Organ 

yang penting untuk oksigenasi janin sebelum bayi lahir adalah 

plasenta (Varney, 2008;h.879). 

Menurut Sondakh, (2012;h.151) pernapasan awal dipicu oleh 

faktor fisik, sensorik dan kimia, yaitu : 

a) Faktor-faktor fisik meliputi usaha yang diperlukan untuk 

mengembangkan paru-paru dan mengisi alveoli yang kolaps 

(misalnya perubahan dalam gradient tekanan) 

b) Faktor-faktor sensorik meliputi suhu, bunyi, cahaya, suara, 

dan penurunan suhu 

c) Faktor-faktor kimia meliputi perubahan dalam darah (misalnya 

penurunan kadar oksigen, peningkatan kadar karbondioksida, 

dan penurunan pH) seagai akibat asfiksia-sementara selama 

kelahiran. 

Upaya mengambil napas pertama dapat sedikit dibantu 

dengan penekanan toraks yang terjadi pada menit-menit terakhir 

kehidupan janin. Tekanan yang tinggi pada toraks ketika janin 

melalui vagina tiba-tiba hilang ketika bayi baru lahir. Cairan yang 
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mengisi mulut dan trakea. Neonates yang melalui seksio sesaria, 

terutama jika tidak ada tanda persalinan, tidak mendapatkan 

manfaat dari pengurangan cairan paru dan penekanan pada 

toraks sehingga mengalami paru-paru basah yang lebih persisten. 

Situasi seperti ini mengakibatkan takipnea sementara  pada bayi 

baru lahir (Varney,2008;h.879). 

Setelah beberapa kali bernapas, udara dari luar mulai 

mengisi jalan napas besar pada trakea dan bronkus neonates. 

Cairan dalam paru didorong ke perifer paru, tempat cairan 

tersebut diabsorpsi. Akhirnya, semua alveolus mengembang 

karena terisi udara. Fungsi alveolus maksimum dapat dicapai jika 

terdapat surfaktan yang adekuat dan aliran darah yang melalui 

mikrosirkulasi paru adekuat. Surfaktan membantu menstabilkan 

dinding alveolus sehingga alveolus tidak kolaps pada akhir napas. 

Ini mengurangi tekanan yang dibutuhkan untuk pernapasan 

sehingga mengurangi beban kerja pernapasan 

(Varney,2008;h.879). 

2) Adaptasi Kardiovaskuler 

Berbagai perubahan anatomi berlangsung setelah lahir. 

Beberapa perubahan terjadi dengan cepat, dan sebagian lagi 

terjadi seiring dengan waktu (Sondakh,2012;h.152). 

Tabel 2.3 Perubahan Kardiovaskuler 

Struktur Sebelum Lahir Setelah Lahir 

Vena Umbilikalis Membawa darah arteri ke 

hati dari jantung 

Menutup; menjadi 

ligamentum teres 

hepatis 

Arteri umbilikaslis Membawa darah 

arteriovenosa ke plasenta 

Menutup; mejadi 

ligamentum venosa 

Duktus venosus Pirau darah arteri ke dalam Menutup; menjadi 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Saktryana Endang Ragil Jayanti, Kebidanan DIII UMP, 2016



75 

 

 

 

vena cava inferior ligamentum 

arteriosum 

Foramen ovale Menghubungkan atrium 

kanan dan kiri 

Biasanya menutup; 

kadang-kadang 

terbuka 

Paru-paru Tidak mengandung udara 

dan sangat sedikit 

mengandung darah berisi 

cairan 

Berisi udara dan 

disuplai darah 

dengan baik 

Ateri pulmonalis Membawa sedikit darah ke 

paru 

Membawa banyak 

darah hanya dari 

ventrikel kiri 

Aorta  Menerima darah dari kedua 

ventrikel 

Menerima darah 

hanya dari ventrikel 

kiri 

Vena cava 

inferior 

Membawa darah vena dari 

tubuh dan darah arteri dari 

plasenta 

Membawa darah 

hanya dari atrium 

kanan 

Sumber : Sondakh (2012;h.152). 

3) Adaptasi Neurologis 

Sistem neurologis bayi secara anatomic atau fisiologis belum 

berkembang sempurna. Bayi Baru Lahir (BBL) menunjukkan 

gerakan-gerakan tidak terkoordinasi, pengaturan suhu yang labil, 

control otot yang buruk, mudah terkejut, dan tremor pada 

ekstremitas. Refleks bayi baru lahir merupakan indikator penting 

dalam perkembangan bayi. 

Tabel 2.4 Refleks Bayi Baru Lahir 

Refleks Respon Normal Respon Abnormal 

Rooting dan 
Menghisap 

Bayi baru lahir 
menoleh kepala kea 
rah stimulus, 
membuka mulut, dan 
mulai menghisap bila 
pipi, bibir, atau sudut 
mulut bayi disentuh 
dengan jari atau 
putting 

Respon yang lemah atau 
tidak ada, respon terjadi 
pada prematuritas, 
penurunan atau cedera 
neurologis, atau depresi 
sistem saraf pusat (SSP) 

Menelan Bayi baru lahir 
menelan berkoordinasi 
dengan menghisap 
bila cairan ditaruh 
dibelakang lidah 

Muntah, batuk, atau 
regurgitasi cairan dapat 
terjadi; kemungkinan 
berhubungan dengan 
sianosis sekunder karena 
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prematuritas deficit 
neurologis atau cedera; 
terutama terlihat setelah 
laringoskopi 

Moro Ekstensi simetris 
bilateral dan anduksi 
seluruh ekstremitas, 
dengan ibu jari dan jari 
telunuk membentuk 
huruf “c”, diikuti 
dengan adduksi 
ekstremitas dan 
kembali ke fleksi 
relaks jika posisi bayi 
berubah tiba-tiba atau 
jika bayi diletakkan 
telentang pada 
permukaan yang datar 

Respons asimetris terlihat 
pada cedera saraf perifer 
atau fraktur klavikula atau 
fraktur tulang panjang 
lengan atau kaki 

Merangkak Bayi akan berusaha 
untuk merangkak ke 
depan dengan kedua 
tangan dan kaki bila 
diletakkan telungkup 
pada permukaan datar 

Respons asimetris terlihat 
pada cedera saraf SSP 
dan gangguan neurologis 

Tonik leher 
atau fencing 

Ekstremitas pada satu 
sisi di mana saat 
kepala ditolehkan 
akan ekstensi, dan 
ekstremitas yang 
berlawanan akan fleksi 
bila kepala bayi 
ditolehkan ke satu sisi 
selagi beristirahat 

Repons persisten setelah 
bulan keempat dapat 
menandakan cedera 
neurologis. Repons 
menetap tampak pada 
cedera SSP dan 
gangguan neurologis 

Plantar Grasp Jari bayi akan melekuk 
di sekeliling benda 
seketika bila jari 
diletakkan di telapak 
kaki bayi 

Repons yang berkurang 
terjadi pada prematuritas. 
Tidak ada repons yang 
terjadi pada defisit 
neurologis yang berat 

Tanda Babinski Jari-jari kaki bayi akan 
hiperekstensi dan 
terpisah seperti kipas 
dari dorsofleksi ibu jari 
kaki bila satu sisi kaki 
digosok dari tumit ke 
atas melintasi 
bantalan kaki 

Tidak ada repons yang 
terjadi pada defisit SSP. 

Sumber : Sondakh (2013;h.154-155) 
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4) Perubahan Termoregulasi dan metabolik 

Menurut Manuaba, (2012;h.340) BBL  dapat kehilangan 

panas melalui empat mekanisme, yaitu : 

a) Radiasi yaitu kehilangan panas yang terjadi pada saat bayi 

ditempatkan dekat benda yang mempunyai temperature tubuh 

lebih rendah dari temperature tubuh bayi. 

b) Konveksi yaitu kehilangan panas yang terjadi pada bayi saat 

bayi terpapar dengan udara sekitar yang lebih dingin 

c) Konduksi yaitu kehilangan panas melalui kontak langsung 

antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin 

d) Evaporasi adalah kehilangan panas karena menguapnya 

cairan ketuban pada permukaan tubuh setelah bayi lahir 

karena tubuh tidak segera dikeringkan. 

Neonates dapat menghilangkan panas dengan tiga cara, 

yaitu menggigil, aktivitas otot volunteer dan termoregulasi 

(produksi panas tubuh) tanpa menggigil. Cara menggigil tidak 

efisien pada neonatus, terlihat hanya pada kondisi sangat 

kedinginan. Aktivitas otot dapat menghasilkan panas, tetapi 

manfaatnya hanya terbatas, bahkan pada bayi cukup bulan yang 

memiliki kekuatan otot yang cukup saat menangis dan tetap dalam 

posisi fleksi (Varney, 2008;h.881). 

Termoregulasi tanpa menggigil mengacu pada satu dari dua 

cara berikut, yaitu : peningkatan kecepatan metabolism atau 

penggunaan lemak coklat (brown fat) untuk memproduksi panas. 
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Neonatus dapat menghasilkan panas dalam jumlah besar dengan 

meningkatkan kecepatan metabolism. Cara kedua yaitu, lemak 

coklat dimobilisasi untuk menghasilkan panas. Lapisan lemak 

cokleat berada pada sekitar tulang belakang bagian atas klavikula 

dan sternum, dan ginjal serta pembuluh darah besar. Banyaknya 

lemak coklat bergantung pada usia gestasi (Varney, 2008;h.881-

882). 

5) Adaptasi Gastrointestinal 

Bayi baru lahir yang cukup bulan mempunyai kemampuan 

menelan dan mencerna sumber makanan. Semua itu 

membutuhkan enzim dan hormone percernaan yang terdapat 

disemua bagian saluran cerna, dari mulut sampai ke usus. Bayi 

baru lahir kurang mampu mencerna protein dan lemak 

dibandingkan orang dewasa. Absorpsi karbohidrat relative efisien, 

tetapi tetap kurang efisien dibandingkan kemampuan orang 

dewasa. Kemampuan bayi baru lahir, terutama efisien dalam 

mengabsorbsi monosakarida, seperti glukosa asalkan jumlah 

glukosa tidak terlalu banyak (Varney,2008;h.885). 

6) Adaptasi Ginjal 

Laju filtrasi glomerulus relative rendah pada saat lahir 

disebabkan oleh tidak adekuatnya area permukaan kapiler 

glomerulus. Meskipun keterbatasan ini tidak mengancam bayi 

baru lahir yang normal, tetapi menghambat kapasitas bayi untuk 

berespons terhadap stressor. Penurunan kemampuan untuk 

mengekskresikan obat-obatan dan kehilangan cairan yang 
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berlebihan mengakibatkan asidosis dan ketidakseimbangan 

cairan. Sebagian besar bayi baru lahir berkemih dalam 24 jam 

pertama setelah lahir dan 2-6 kali sehari pada 1-2 kali sehari 

pertama, setelah itu mereka berkemih 5-20 kali dalam 24 jam 

(Sondakh, 2013;h.156). 

7) 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. Penyimpanan zat besi ibu cukup memadai bagi bayi 

sampai 5 bulan kehiduan ekstrauterin (Sondakh, 2013;h.156). 

Hati juga mengontrol jumlah bilirubin tak terkonjugasi yang 

bersirkulasi, pigmen berasal dari hemoglobin dan dilepaskan 

bersamaan dengan pemecahan sel-sel darah merah. Bilirubin tak 

terkonjugasi dapat meninggalkan sistem vascular dan menembus 

jaringan ekstravaskuler lainnya yang mengakibatkan warna kuning 

yang disebut ikterik. Pada keadaan kedinginan yang lama, glikosis 

anaerobic terjadi, yang mengakibatkan peningkatan produksi 

asam. Asam lemak yang berlebihan menggeserkan bilirubin dari 

tempat-tempat dari tempat-tempat pengikatan albumin. 

Peningkatan kadar bilirubin tidak berikatan yang bersirkulasi 

mengakibatkan peningkatan resiko ikterus bahkan pada kadar 

bilirubin serum 10 mg/dL atau kurang (Sondakh, 2013;h.156-157). 
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d. Penatalaksanaan Bayi Normal 

1) Waktu Pemeriksaan BBL 

Pemeriksaan BBL bertujuan untuk mengetahui sedini 

mungkin jika terdapat kelainan pada bayi. Resiko terbesar 

kematian BBL terjadi pada 24 jam pertama kehidupan, sehingga 

jika bayi lahir di fasilitas kesehatan sangat dianjurkan untuk tetap 

tinggal di fasilitas kesehatan selama 24 jam pertama. Menurut 

Buku Saku Pelayanan Neonatal (2010;h.16), waktu pemeriksaan 

BBL dibagi menjadi 4 yaitu : 

a) Setelah lahir saat bayi stabil (sebelum 6 jam) 

b) Pada usia 6-48 jam (kunjungan neonatal 1) 

c) Pada usia 3-7 hari (kunjungan neonatal 2) 

d) Pada usia 8-28 hari (kunjungan neonatal 3) 

2) Pemeriksaan Fisik 

Pemeriksaan fisik yang dilakukan pada BBL 

Tabel 2.5 Pemeriksaan Fisik Bayi Baru Lahir 

Pemeriksaan Fisik Yang 
Dilakukan 

Keadaan Normal 

Lihat postur, tonus dan 
aktivitas 

1) Posisi tungkai dan lengkap 
fleksi 

2) Bayi sehat akan bergerak 
aktif 

Lihat kulit Wajah, bibir dan selaput lendir, 
dada harus bewarna merah 
muda, tanpa adanya kemerahan 
atau bisul 

Hitung pernapasan dan lihat 
tarikan dinding dada kedalam 
ketika bayi sedang tidak 
menangis 

1) Frekuensi napas normal 40-
60 kali per menit 

2) Tidak ada tarikan dinding 
dada ke dalam yang kuat 

Hitung denyut jantung dengan 
meletakkan stetoskop di dada 
kiri setinggi apeks kordis 

Frekuensi denyut jantung normal 
120-160 kali per menit 

Lakukan pengukuran suhu 
ketiak dengan thermometer 

Suhu normal adalah 36,5-37,5°C 
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Lihat dan raba bagian kepala 1) Bentuk kepala terkadang 
asimetris karena penyesuaian 
pada saat proses persalinan, 
umumnya hilang dalam 48 
jam 

2) Ubun-ubun besar rata atau 
tidak membenjol, dapat 
sedikit membenjol saat bayi 
menangis 

Lihat mata  Tidak ada kotoran/secret 
Lihat bagian dalam mulut 
(masukkan satu jari yang 
menggunakan sarung tangan 
ke dalam mulut, raba langit-
langit) 

1) Bibir, gusi langit-langit utuh 
dan tidak ada bagian yang 
terbelah 

2) Nilai kekuatan isap bayi. Bayi 
akan menghidap kuat jari. 

Lihat dan raba perut. 
Lihat tali pusat 

1) Perut bayi datar, teraba 
lemas 

2) Tidak ada perdarahan, 
pembengkakan, nanah, 
bau yang tidak enak pada 
tali pusat, atau 
kemerahan sekitar tali 
pusat 

Lihat punggung dan raba 
tulang belakang 

Kulit terlihat utuh, tidak terdapat 
lubang dan benjolan pada tulang 
belakang 

Lihat ekstremitas 1) Hitung jumlah jari tangan dan 
kaki 

2) Lihat apakah kaki posisinya 
baik atau bengkok ke dalam 
atau keluar 

3) Lihat gerakan ekstremitas 
simetris atau tidak 

Lihat lubang anus 
(hindari memasukkan alat atau 
jari dalam memeriksa anus) 

1) Terlihat lubang anus dan 
periksa apakah mekonium 
sudah keluar 

2) Biasanya mekonium akan 
keluar 24 jam setelah lahir 

Lihat dan raba alat kelamin 
luar 

1) Bayi perempuan kadang 
terlihat cairan vagina bewarna 
putih atau kemerahan 

2) Bayi laki-laki terdapat lubang 
uretra pada ujung penis 

3) Pastikan bayi sudah buang air 
kecil dalam 24 jam setelah 
lahir 

Timbang bayi (timbang bayi 
dengan menggunakan selimut, 
hasil dikurangi selimut) 

1) Berat lahir bayi normal yaitu 
2500-4000 gram 

2) Dalam minggu pertama, berat 
bayi mungkin turun dahulu 
baru kemudian naik kembali 
dan pada usia 2 minggu 
umumnya telah mencapai 
berat lahirnya 

3) Penurunan berat badan 
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maksimal untuk bayi lahir 
cukup bulan maksimal 10% 
untuk bayi kurang bulan 
maksimal 15%. 

Mengukur panjang dan lingkar 
kepala bayi 

1) Panjang lahir normal 48-52 
cm 

2) Lingkar kepala normal 33-37 
cm 

Menilai cara menyusui 1) Kepala dan badan dalam 
garis lurus, wajah bayi 
menghadap payudara, ibu 
mendekatkan bayi ke 
tubuhnya 

2) Aerola berada di dalam mulut 
bayi 

3) Menghidap dalam dan pelan 
kadang disertai berhenti 
sesaat. 

Sumber :Buku Saku Panduan Pelayanan Neonatal (2010;h.18-

20). 

 

3) Perawatan Bayi Baru Lahir 

Menurut Sondakh, (2013;h.161) perawatan bayi baru lahir yaitu : 

a) Melakukan perawatan tali pusat 

(1) Mempertahankan sisa tali pusat dalam keadaan terbuka 

agar tekena udara dan ditutupi dengan kain bersih secara 

longgar 

(2) Jika tali pusat terkena kotoran atau tinja, dicuci dengan 

sabun dan air bersih, kemudian dikeringkan sampai benar-

benar kering 

b) Dalam waktu 24 jam dan sebelum ibu dan bayi dipulangkan ke 

rumah, diberikan imunisasi Hepatitis 0 

c) Orangtua diajarkan tanda-tanda bahaya bayi dan 

memberitahukan agar merujuk bayi dengan segera untuk 

mendapatkan perawatan lebih lanjut jika menemui hal-hal 

berikut : 
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(1) Pernapasan sulit 

(2) Warna kuning (terutama pada 24 jam pertama), biru atau 

pucat 

(3) Tali pusat merah, bengkak, keluar cairan, bau busuk atau 

berdarah 

(4) Infeksi : suhu meningkat, merah, bengkak, keluar cairan 

(nanah), bau busuk, pernapasan sulit 

(5) Feses/kemih : tidak berkemih dalam 24 jam 

(6) Sering kejang, tidak bisa tenang dan menangis terus 

menerus 

d) Mengajarkan orangtua cara merawat bayi dan melakukan 

perawatan harian untuk bayi baru lahir, meliputi : 

(1) Pemberian ASI sesuai dengan kebutuhan setiap 2-3 jam, 

mulai dari hari pertama 

(2) Menjaga bayi dalam keadaan bersih, hangat, dan kering 

serta mengganti popok 

(3) Menjaga tali pusat dalam kedaan bersih dan kering 

(4) Menjaga keamanan bayi terhadap trauma dan infeksi. 

4) Komplikasi Bayi Baru Lahir 

a) Makrosomnia 

(1) Definisi 

Menurut Manuaba (2012;h.430) makrosomnia adalah 

bayi yang besar sehingga dapat menimbulkan kesuliyan 

saat persalinan bahu. Berat badan lebih dari persentil ke-
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90 dianggap bayi makromnia, perhitungan berat bayi 

absolut diatas 4000 gram. 

Makrosomnia adalah salah satu keabnormalan dalam 

pertumbuhan janin dalam kandungan dimana janin 

berkembang melebihi perkembangan normal, bayi 

dikataka makromnia apabila berat badan lahir di atas 4000 

gram (Irianti, 2014;h.127). 

(2) Etiologi dan Predisposisi 

Etiologi dari terjadinya makromnia adalah faktor 

genetika keluarga. Selain faktor genetika, terdapat 

beberapa faktor resiko lain yang meningkatkan kejadian 

makromnia, diantaranya yaitu ibu dengan penyakit 

diabetes miletus, kehamilan dengan IMT maternal diatas 

normal (obesitas) (Irianti, 2014;h.127). 

(3) Patofisiologi 

Saat kehamilan plasenta memproduksi hormon insulin 

untuk daoat memenuhi kebutuhan glikogen janin. Pada ibu 

dengan diabetes milletus, produksi insulin plasenta akan 

meningkatkan sejumlah glukosa darah yang msuk melalui 

sawar plasenta. Glukosa darah yang tinggi pada ibu akan 

menimbulkan respon penambahan kadar insulin untuk 

dapat mengubah glukosa tersebut menjadi glikogen dalam 

tubuh janin (Irianti, 2014;h.127). 

Perubahan tersebut akan disimpan oleh janin dalam 

hati, thymus, kelenjar adrenal, otot, serta lemak. Karena 
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kadar glukosa yang tersedia berlebih akibat ibu menderita 

diabetes milletus, akan banyak glikogen yang terproduksi 

dan mengakibatkan cadangan glikogen janin meningkat 

dan menimbulkan pertumbuhan janin yang melebihi 

ukuran seharusnya (Irianti, 2014;h.127). 

(4) Diagnosis 

Penegakkan diagnosis sementara makromnia yang dapat 

dilakukan bidan adalah melakukan pemeriksaan tinggi 

fundus uteri, dimana akan didapatkan tinggi fundus leih 

dari ukuran normal. Hal ini dapat dideteksi saat usai 

kehamilan memasuki usia 24 minggu. Diagnosis pasti 

makrosomnia dapat ditegakkan melalui pemeriksaan USG 

(Irianti, 2014;h.127). 

(5) Komplikasi 

Makromnia memiliki komplikasi yang meningkat ada 

masa-masa persalinan, baik untuk ibu maupun janin. 

Komplikasi yang mungkin terjadi menurut Irianti (2014;h. 

128) adalah : 

(a) Pada ibu 

Cephalopelvik disproportion/panggul sempit 

meningkatkan kelahiran dengan sectio secareae, 

persalinan macet karena distosia bahu, meningkatnya 

perdarahan pascasalin akibat hiperdistensi uterus, 

meningkatnya ruptue perineum derajat 3 dan 4. 
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(b) Pada janin dan bayi 

Distress janin, distosia bahu sehingga meningkatkan 

brachial palsi, aspirasi mekonium akibat persalinan 

lama, asfiksia, hipoglikemia pada neonatus yang dapat 

mengakibatkan kematian. 

(6) Asuhan Kebidanan 

Menurut Irianti (2014;h129) dalam kasus makrosomnia, 

bidam memiliki peran dalam upaya deteksi dini dan 

penatalaksanaan awal. Asuhan yang dapat dilakukan 

bidan diantaranya yaitu : 

(a) Mengkaji riwayat diabetes milletus, mengkaji riwayat 

kelahiran dengan berat badan lahir lebih dari 4000 

gram 

(b) Melakukan pemeriksaan diabetes milletus pada 

kehamilan melalui omeriksaan glukosa urine 

(c) Melakukan kolaborasi dengan laboratorium jika 

diperlukan melakukan pemeriksaan gula darah 

sewaktu 

(d) Melakukan pemeriksaan tinggi fundus uteri untuk 

mendeteksi secara dini ketidaksesuaian antara tinggi 

fundus dengan usia kehamilan 

(e) Konseling mengenai pola nutrisi sesuai dengan 

kebutuhan selama kehamilan. Jika hingga akhir 

kehamilan dan ditemukan tanda-tanda komplikasi 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Saktryana Endang Ragil Jayanti, Kebidanan DIII UMP, 2016



87 

 

 

 

penetalaksanaan lanjut dilakuka pada unit kesehatan 

terier. 

b) Ikterus 

(1) Definisi 

Ikterus adalah warna kuning yang dapat terlihat pada 

sklera, selaput lendir, kulit atau organ lain akibat 

penumpukan blirubin (Asrining, 2013;57). 

Ikterus neonatorum adalah keadaan klinis pada bayi 

yang ditandai oleh pewarnaan ikterus pada kulit dan sklera 

akibat akumulasi bilirubin tak terkonjugasi yang berlebihan 

(IDAI, 2010;h.147). 

(2) Patofisiologi 

Bilirubin adalah pigmen kristal bewarna jingga ikterus 

yang merupakan bentuk akhir dari pemecahan 

katabolisme heme melalui proses reaksi oksidasi-reduksi. 

Langkah oksidasi yang pertama adalah biliverdin yang 

dibentuk dari heme dngan bantuan enxim heme 

oksigenasi yaitu suatu enzim yang sebagian besar 

terdapat dalam sel hati, dan organ lain. Pada reaksi 

tersebut juga terbentuk besi yang digunakan kembali 

untuk pembentukan hemoglobin dan karbon monoksida 

yang diekskresikan kedalam paru. Biliverdin kemudian 

akan direduksi menjadi bilirubin oleh enzim biliverdin 

reduktase (IDAI, 2010;h.149). 
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Biliverdin bersifat larut dalam air dan secara cepat 

akan diubah menjadi blirubin melalui reaksi bilirubin 

reduksi. Berbeda dengan biliverdin, bilirubin juga lipofilik 

dan terikat dengan hidrogen serta pada pH normal bersifat 

tidak larut. Jika tubuh akan mengekskresikan diperluka 

mekanisme transport dan eliminasi bilirubin (IDAI, 

2010;h.149). 

Bayi baru lahir akan memproduksi bilirubin 8-10 

mh/kg BB/hari, sedangkan orang dewasa sekitar 3-4 

mg/Kg BB/hari. Peningkatan produksi bilirubi pada bayi 

baru lahir disebabkan masa hidup eritorosit bayi lebih 

pendek (70-90 hari) dibandingkan dengan orang dewasa 

(120 hari), peningkatan degradasi heme, turn over 

sitokrom yang meningkat dan juga reabsorbsi bilirubin dari 

usus yang meningkat (IDAI, 2010;h.149). 

(3) Penilaian Ikterus 

Menurut Kramer dalam Asrining (2013;h.59) ikterus 

dimulai dari kepala, leher dan seterusnya. Kramer 

membagi tubuh bayi baru lahir dalam 5 bagian yang 

dimulai dari kepala dan leher, dada sampai pusat, pusat 

bagian bawah sampai tumit, tumit-pergelangan kaki dan 

bahu pergelangan tangan dan kaki serta tangan termasuk 

telapak kaki dan tangan. 
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Tabel 2.6 Hubungan Kadar Bilirubin dengan Ikterus 

Derajat 
Ikterus 

Daerah Ikterus 

Perkiraan Kadar 
Billirubin (rata-rata) 

Aterm Prematur 
1 Kepala sampai leher 5,4 - 
2 Kepala, badan sampai dengan 

umbilikus 
8,9 9,4 

3 Kepala, badan, paha sampai dengan 
lutut 

11,8 11,4 

4 Kepala, badan, ekstremitas sampai 
dengan pergelangan tangan dan kaki 

15,8 13,3 

5 Kepala, badan, semua ekstremitas 
sampai dengan ujung jari 

  

Sumber : Rachma F. Boedjang, Penatalaksanaan Ikterus 

Neoatal, Ikterus pada Neonatus, FKUI 1984,h.81-82 

 

(4) Penanganan 

Menurut Asrining (2013;h.61) setiap bayi kuning harus 

ditangani menurut keadaannya masing-masing. Bila kadar 

bilirubin serum bayi tinggi sehingga diduga akan terjadi 

kernicterius, hiperbilirubinemia tersebut harus diobati 

dengan tindakan berikut : 

(a) Pemberian fenobarbital 

Agar proses konjugasi dapat dipercepat, serta 

mempermudah ekskresi. Pengobatan dengan cara ini 

tidak begitu efektif oleh karena kadar bilirubin bayi 

yang menderita hiperbilirubinemia baru menurun 

sesudah pemberian 4-5 hari. Pemberian fenobarbital 

filaktis tidak dianjurkan karena efek samping obat 

tersebut, seperti gangguan metabolik, dan 

pernapasan, baik ibu maupun pada bayi. 
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(b) Memberi substrat yang kurang untuk transportasi atau 

konjugasi 

Misalnya pemberian albumin untuk mengikat bilirubin 

bebas. Albumin biasanya diberikan sebelum transfusi 

tukar dikerjakan karena albumin akan mempercepat ke 

luarnya bilirubin dari ekstravaskuler ke vaskuler 

sehingga bilirubin yang diikat lebih mudah dikeluarkan 

dengan transfusi tukar. 

(c) Melakukan dekomposisi bilirubin dengan fototerapi 

Fototerapi dapat menyebabkan terjadinya isomerisasi 

bilirubin indek yang mudah larut di dalam plasma dan 

lebih mudah diekskresi oleh hati dalam saluran 

empedu. Meningkatnya foto bilirubin didalam empedu 

menyebabkan bertambahnya pengeluaran cairan 

empedu ke dalam usus sehingga peristaltik usus 

meningkat da bilirubin akan lebih cepat meninggalkan 

usus. Menurut IDAI (2010;h.162) dalam menangani 

bayi ikterus dilakukan foto terapi, jika billirubin total <20 

mg/dl pemeriksaan ulangan dilakukan dalam 4-6 jam. 

c) Obstipasi 

Obstipasi adalah penimbunan feses yang keras akibat adanya 

penyakit atau adanya obstruksi pada saluran cerna, atau bisa 

didefinisikan sebagai tidak adanya pengeluaran feses selama 

3 hari atau lebih. Lebih dari 90% bayi baru lahir akan 

mengelauarkan mekonoim dalam 36 jam pertama, sedangkan 
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sisanya akan mengeluarkan mekonium dalam 36 jam setelah 

kelahiran. Jika hal ini tidak terjadi kemungkinan adanya 

obstipasi. Namun, ketidakteraturan defekasi bukan suatu 

obstipasi pada bayi yang menyusu, karena bayi-bayi yang 

mengkonsumsi ASI umumnya sering tidak mengalami 

defekasi 5-7 hari dan kondisi ini normal (Dwiendra dkk, 

2012;h.33). 

d) Asfiksia 

Asfiksia adalah keadaan dimana bayi tidak bernapas 

secara spontan dan teratur segera setelah lahir. Seringkali 

bayi yang sebelumnya mengalami gawat janin akan 

mengalami asfiksia sesudah persalinan. Penyebab dari 

asfiksia dapat dari faktor ibu yaitu preeklamps, eklampsia, 

partus lama, infeksi berat, kehamilan postmatur. Dari keadaan 

tali pusat yaitu lilitan tali pusat, prolapsus tali pusat, tali pusat 

pendek, simpul tali pusat. Dari keadaan bayi seperti bayi 

premature, kelainan congenital, air ketuban bercampur 

mekonium (JNPK-KR, 2008;h.146). 

Menurut buku JNPK-KR, (2008;h.154-157) penanganan 

dari bayi asfiksia yaitu 

(1) Tahap I : Langkah Awal 

Langkah awal dilakukan dalam waktu 30 detik. 

(a) Menjaga bayi tetap hangat 

i. Meletakkan bayi diatas kain yang ada diatas perut 

ibu 
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ii. Menyelimuti bayi dengan kain tersebut, dada dan 

perut tetap terbuka, potong tali pusat 

iii. Pindahkan bayi ke atas kain di tempat resusitasi 

yang datar, rata, keras, bersih, kering, dan hangat 

iv. Menjaga bayi tetap diselimuti dan dibawah lampu 

sorot 

(b) Atur posisi bayi 

i. Membaringkan bayi telentang dengan kepala 

didekat penolong. 

ii. Memposisikan kepala bayi pada posisi menghidu 

dengan menempatkan ganjal bahu sehinga kepala 

sedikit ekstensi 

(c) Isap lendir 

Menggunakan alat penghisap lendir DeLee dengan 

cara seperti berikut : 

i. Mengisap lendir mulai dari mulut terlebih dahulu, 

kemudian hidung 

ii. Melakukan pengisapan saat alat pengisap ditarik 

keluar, tidak pada waktu dimasukkan 

iii. Jangan melakukan pengisapan terlalu dalam, hal 

ini dapat menyebabkan denyut jantung bayi 

menjadi lambat atau bayi tiba-tiba berhenti napas 

(d) Keringkan dan rangsang bayi 

i. Mengeringkan bayi mulai dari muka, kepala dan 

bagian tubuh lainnnya dengan sedikit tekanan 
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ii. Melakukan rangsangan taktil dengan beberapa 

cara: 

(i) Menepuk/menyentil telapak kaki atau 

(ii) Menggosok punggung/perut/dada/tungkai bayi 

dengan telapak tangan 

(e) Atur kembali posisi kepala bayi dan selimut bayi 

i. Mengganti kain yang telah basah dengan kain 

kering dibawahnya 

ii. Menyelimuti bayi dengan kain kering tersebut, 

jangan menutupi muka dan dada agar bisa 

memantau pernapasan bayi 

iii. Mengatur kembali posisi kepala bayi sehingga 

kepala sedikit ekstensi 

Melakukan penilaian apakah bayi bernapas normal, tidak 

bernapas atau megap-megap. 

(a) Bila bayi bernapas normal, lakukan asuhan pasca 

resusitasi 

(b) Bila bayi megap-megap atau tidak bernapas, mulai 

lakukan ventilasi bayi 

(2) Tahap II : Ventilasi 

Ventilasi adalah tahapan tindakan resusitasi untuk 

memasukkan sejumlah volume udara ke dalam paru 

dengan tekanan positif untuk membuka alveoli paru agar 

bayi bisa bernapas spontan dan teratur. 

(a) Pemasangan sungkup 
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Memasang dan pegang sungkup agar menutupi dagu, 

mulut dan hidung 

(b) Ventilasi 2 kali 

j. Melakukan pemompaan dengan tekanan 30 cm Air 

Tiupan awal tabung-tabung/pemompaan awal 

balon sungkup sangat penting untuk membuka 

alveoli paru agar bayi bisa mulai bernapas dan 

menguji apakah jalan napas bayi terbuka 

iii. Melihat apakah dada bayi mengembang 

Melakukan tiupan 2 kali dengan tekanan 30 cm air 

(ulangan) bila dada mengembang, lakukan tahap 

berikutnya (JNPK-KR, 2008;h.154-157). 

 

5. KELUARGA BERENCANA (KB) 

a. Keluarga Berencana 

1) Definisi 

Keluarga Berencana (KB) merupakan upaya peningkatan 

kepedulian masyrakat dalam mewujudkan keluarga kecil yang 

bahagia sejahtera (Undang-Undang No.10/1992). 

Keluarga Berencana (KB) adalah suatu usaha untuk 

menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan 

dengan memakai kontrasepsi (Mochtar, 2012;h.195). 

Menurut WHO, Keluarga Berencana adalah tindakan yang 

membantu individu/pasutri untuk mendapatkan objektif-objektif 

tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, 
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mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di 

antara kehamilan, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga 

(Sulistyawati, 2013;h.13). 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

Keluarga Berencana (KB) adalah suatu usaha untuk 

menjarangkan dan menentukan jarak kehamilan dalam 

mewujudkan keluarga kecil yang bahagia. 

2) Tujuan 

Tujuan umum dari program KB adalah membentuk keluarga 

kecil sesuai dengan kekuatan social ekonomi suatu keluarga, 

dengan cara pengaturan kelahiran anak agar diperoleh suatu 

keluarga bahagia, pengaturan kelahiranm pendewasaan usia 

perkawinan, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga 

(Sulistyawati, 2013;h.13). 

3) Sasaran Program KB 

Sasaran program KB tertuang dalam RPJMN 2004-2009 dalam 

buku Sulistyawati, (2013;h.13) sebagai berikut : 

a) Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk menjadi 

1,14% per tahun 

b) Menurunnya angka kelahiran total (TFR) menjadi sekitar 2,2 

per perempuan 

c) Menurunnya PUS yang tidak ingin punya anak lagi dan ingin 

menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai 

alat/cara kontrasepsi menjadi 6%. 

d) Meningkatnya peserta KB laki-laki menjadi 4,5%. 
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e) Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi yang rasional, 

efektif, dan efisien. 

f) Meningkatnya rata-rata usia perkawinan pertama perempuan 

menjadi 21 tahun 

g) Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh 

kembang anak. 

h) Meningkatnya jumlah keluarga prasejahtera dan keluarga 

sejahtera 1 yang aktif dalam usaha ekonomi produktif 

i) Meningkatnya jumlah institusi masyrakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan Program KB Nasional. 

b. Kontrasepsi 

1) Definisi 

Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya 

kehamilan yang dapat bersifat sementara dan dapat pula yang 

bersifat permanen. Penggunaan kontrasepsi merupakan salah 

satu variabel yang mempengaruhi fertilitas (Prawirohardjo, 2006). 

Kontrasepsi adalah cara untuk mencegah terjadinya 

konsepsi dengan menggunakan alat atau obat-obatan. Keluarga 

berencana adalah suatu usaha menjarangkan atau merencanakan 

jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi 

(Mochtar, 2012). 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kontrasepsi adalah suatu upaya untuk mencegah terjadinya 

kehamilan yang bersifat sementara dan atau permanen, dengan 

menggunakan alat ataupun obat-obatan. 
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2) Jenis-jenis Kontrasepsi 

a) Kontrasepsi Alamiah 

(1) Metode kalender 

Metode ini berdasarkan temuan bahwa ovulasi terjadi 

pada suatu hari tertentu, kurang lebih 14 hari sebelum 

periode menstruasi, masa subur seorang wanita dapat 

ditentukan (Varney, 2007;h.424). 

(a) Indikasi 

Wanita dengan siklus menstruasi teratur 

(b) Kontraindikasi 

Kontraindikasi dari metode kalender yaitu wanita yang 

memiliki siklus lebih pendek dari 25 hari, siklus 

menstruasi tidak teratur, siklus menstruasi memiliki 

waktu 8 hari atau lebih, masih pada masa nifas, dan 

wanita sedang menyusui dan berada pada masa 

perimenopause (Varney, 2007;h.424). 

(c) Cara kerja 

Menurut Mochtar, (2012;h.198) masa berpantang 

dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu : 

Hari pertama mulai subur = siklus haid terpendek-18 

Atau 

Hari subur terakhir = siklus hadi terpanjang – 11  

(d) Efektivitas 

Wanita dengan siklus haid teratur, efektivitasnya lebih 

tinggi disbanding wanita yang siklus haidnya tidak 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Saktryana Endang Ragil Jayanti, Kebidanan DIII UMP, 2016



98 

 

 

 

teratur. Angka kegagalan antara 6-42 (Mochtar, 

2012;h.199). 

(2) Metode Amenorea Laktasi (MAL) 

Metode Amenorea Laktasi (MAL) adalah kontrasepsi 

yang mengandalkan pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara 

eksklusif, artinya hanya diberikan ASI tanpa tambahan 

makanan atau minuman apapun lainnya (Buku Panduan 

Praktis Pelayanan Kontrasepsi,2012;h.MK-1). 

(a) Cara Kerja 

Cara kerja dari KB amenore laktasi yaitu penundaan / 

penekanan ovulasi (Buku Panduan Praktis Pelayanan 

Kontrasepsi, 2012;h.MK-1). 

(b) Indikasi Menurut Buku Panduan Praktis Pelayanan 

Kontrasepsi (2012;h.MK-1) 

Ibu yang menyusui secara eksklusif, bayinya berumur 

kurang dari 6 bulan dan belum mendapat haid setelah 

melahirkan 

(c) Kontraindikasi Menurut Buku Panduan Praktis 

Pelayanan Kontrasepsi (2012;h.MK-1) yaitu sudah 

mendapat haid setelah bersalin, tidak menyusui secara 

eksklusif, bayinya sudah berumur lebih dari 6 bulan, 

bekerja dan terpisah dari bayi lebih lama dari 6 jam. 
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b) Kontrasepsi Barier 

(1) Kondom 

Kondom Menurut Buku Panduan Praktis Pelayanan 

Kontrasepsi, (2012;h.MK-17) kondom adalah  

selubung/sarung karet yang dapat terbuat dari berbagai 

bahan diantaranya lateks (karet), plastik (vinil), atau 

bahan alami (produksi hewani) yang dipasang pada penis 

saat berhubungan seksual. Kondom terbuat dari karet 

sintesis yang tipis, berbentuk silinder, dengan muaranya 

berpinggir tebal. 

(a) 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 kedalam 

saluran reproduksi perempuan. Mencegah penularan 

mikroorganisme (IMS) dari satu pasangan kepada 

pasangan yang lain. 

(b) Efektivitas 

Secara teoritis, kegagalan kondom hanya dapat 

terjadi jika kondom bocor atau robek, dan pemakai 

kurang disiplin dan kurang teliti mematuhi petunjuk  

cara pemakaiannya. Angka kegagalan berkisar antara 

15-36% (Mochtar, 2012;h.201). 
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(c) Efek Samping 

Efek samping dari penggunaan kondom yaitu 

menyebabkan wanita mengeluh keputihan yang 

banyak dan amat berbau, terjadi infeksi ringan.  

(2) Diafragma 

Diafragma merupakan kontrasepsi berbentuk kubah, 

terbuat dari jenis karet lateks yang lebih tebal dari pada 

kondom, dan memiliki pegas logam fleksibel pada bingkai 

diafragma (Varney, 2008;h.439). 

(a) Efektivitas 

Kurang disukai karena faktor-faktor psikis dan higienis, 

angka kegagalan 9-34 (Mochtar, 2012;h.202). 

(b) Efek Samping 

Jarang ditemui, walaupun kadang-kadang akan 

menyebabkan bertambahnya keputihan dan banyaknya 

cairan yang keluar dari vagina (Mochtar, 2012;h.202). 

c) Kontrasepsi Intrauterine (IUD) 

Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) merupakan alat 

kontrasepsi yang sangat efektif, reversible, dan berjangka 

panjang (dapat sampai 10 tahun) (Buku Panduan Praktis 

Pelayanan Kontrasepsi, 2012;h.MK-80). 

(1) Indikasi AKDR menurut Mochtar, (2012;h.223) yaitu : 

(a) Wanita yang telah mempunyai satu atau lebih anak 

hidup 

(b) Ingin menjarangkan kehamilan 
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(c) Tidak menginginkan mempunyai anak lagi, tetapi 

menolak untuk menggunakan alat kontrasepsi 

permanen. 

(d) Tidak cocok memakai kontrasepsi hormonal 

(2) Kontraindikasi Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) 

menurut Mochtar, (2012;h.224), yaitu : 

(a) Kehamilan 

(b) Peradangan panggul 

(c) Perdarahan uterus abnormal 

(d) Gangguan pembekuan darah 

(3) Efek Samping dari AKDR menurut Mochtar (2012;h.228), 

yaitu nyeri dan mulas, perdarahan, keputihan, dismenorea, 

dispareunia, ekspulsii dan infeksi 

(4) Cara Kerja 

Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) mencegah 

pembuahan dengan jalan menstimulasi fagositosis atau 

sitolisis, yang menghancurkan sel mani dalam uterus 

sebelum pembuahan, serta menghalangi mobilitas sel 

mani dalam tuba (Mochtar, 2012;h.223). 

(5) Waktu Pemasangan IUD 

Waktu yang tepat untuk pemasangan IUD menurut Mochtar 

(2012;h.224-225) yaitu sedang haid, pascapersalinan, 

pascakeguguran, masa interval, sewaktu seksio sesarea 

dan after morning. 
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d) Alat Kontrasepsi Hormonal 

(1) Pil KB 

Pil KB merupakan alat kontrasepsi yang sangat efektif jika 

sesuai dengan aturan pakai, pil KB mengandung hormone 

estrogen dan progesterone (Mochtar, 2012;h.203). 

(a) Cara Kerja 

Cara kerja dari pil KB yaitu menghalangi produksi 

gonadotropin dari hipofisis secara terus-menerus 

sehingga tidak terjadi ovulasi, mengubah konsistensi 

lendir serviks menjadi tebal dan kental sehingga 

penetrasi dan trasnportasi sperma akan terhalang 

(Mochtar, 2012;h.204). 

(b) Kontraindikasi menurut Varney, (2007;h.466) yaitu 

kehamilan, kerusakan hati, diabetes milletus, gangguan 

tromboemboli. 

(2) Suntik 

(a) Depo Provera 

Merupakan Depo Medroksi Progesteron Asetat 

(DMPA), cara kerja dari jenis ini yaitu menghalangi 

ovulasi degan cara menekan pembentukan LHRF 

(Luteinizing Hormone Releasing Factor) dan FSHRF 

(Follicle Stimulating Hormone Releasing Factor), 

mengubah lendir serviks menjadi kental 

(Mochtar,2012;h.208). 
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Angka kegagalan dari Depo-Provera yaitu 0-0,8. 

Efek samping yang dialami yaitu gangguan haid 

berupa amenorea, spotting, mual, dan nyeri kepala 

(Mochtar, 2012;h.209). 

(b) Noristrat 

Merupakan Nor-etisteron cenanthate, dengan 

cara kerja mengubah lendir serviks menjadi kental 

seperti lem, sehingga tidak memungkinkan penetrasi 

sperma (Mochtar, 2012;h.209). 

(3) Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) 

Bahan aktif yang digunakan dalam Norplant adalah 

progestational levonorgestrel, yang banyak digunakan 

dalam kontrasepsi pil. Setiap kapsul norplant, ukurannya 

sebesar batang korek api mengandung 36 ±2 mg 

levonoergestrel (Mochtar, 2012;h.210). 

Lama kerja dari norplant yaitu 5 tahun, dengan angka 

kegagalan sebesar (0,3 hingga 0,4). Efek samping yang 

timbul yaitu perdarahan yang berkepanjangan atau 

amenorea (Mochtar, 2012;h.210). 

e) Kontrasepsi Mantap 

(1) Tubektomi 

Tubektomi merupakan metode kontrasepsi untuk 

perempuan yang tidak ingin anak lagi. tubektomi termasuk 

metode efektif dan tidak menimbulkan efek samping 
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jangka panjang (Buku Panduan Praktis Pelayanan 

Kontrasepsi, 2012;h.MK-90). 

Indikasi dari tubektomi yaitu pasangan yang tidak 

ingin menambah anak lagi, ibu menyusui, perempuan 

dengan gangguan kesehatan yang bertambah berat 

(Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi, 

2012;h.MK-90). 

(2) Vasektomi 

Vasektomi merupakan metode kontrasepsi untuk laki-

laki yang tidak ingin anak lagi. Metode ini membuat 

sperma tidak dapat mencapai vesikula seminalis yang 

pada saat ejakulasi dikeluarkan bersamaan dengan cairan 

semen. Indikasi dari vasektomi yaitu tidak ingin 

mempunyai anak lagi (Buku Panduan Praktis Pelayanan 

Kontrasepsi, 2012;h.MK-95). 

 

B. Tinjauan Teori Asuhan Kebidanan 

1. Manajemen Kebidanan 

a. Manajemen Varney 

Menurut Varrney (1997) dalam buku Muslihatun dkk, 

(2009;h.113-114) menjelaskann bahwa proses penyelesaian masalah 

merupakan salah satu teori yang dapat digunakan dalam manajemen 

kebidanan. Varney mengatakan seorang bidan dalam manajemen 

yang dilakukannya perlu lebih kritis untuk mengantisipasi diagnosis 

atau masalah potensial. Proses manajemen kebidanan terdiri dari 7 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Saktryana Endang Ragil Jayanti, Kebidanan DIII UMP, 2016



105 

 

 

 

langkah yang berurutan dan setiap langkah disempurnakan secara 

periodik, ketujuh langkah tersebut yaitu : 

1) Langkah 1. Pengumpulan Data 

Pada langkah ini dilakukan pengkajian dengan 

mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi 

keadaan klien secara lengkap, yaitu : 

a) Riwayat kesehatan 

b) Pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhannya 

c) Meninjau catatan terbaru atau catatan sebelumnya 

d) Meninjau data laboratorium dan membandingkannya dengan 

hasil studi (Muslihatun, 2009;h.115). 

Pada langkah ini dikumpulkan semua informasi yang akurat 

dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Bidan 

mengumpulkan data dasar awal yang lengkap. Bila klien 

mengalami komplikasi yang perlu dikonsulkan kepada dokter 

dalam manajemen kolaborasi bidan akan melakukan konsultasi. 

Pada keadaan tertentu, langkah satu bisa tumpang tindih dengan 

langkah 5 dan 6, dikarenakan upaya memperoleh data tambahan 

dari uji laboratorium atau penelitian diagnosis lain dapat 

merupakan bagian dari rencana (Varney, 2007;h,27). 

2) Langkah 2. Interpretasi Data 

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 
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diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnosis 

yang spesifik. Diagnosis kebidanan, yaitu diagnosis yang 

ditegakkan oleh profesi dalam lingkup praktik kebidanan dan 

memenuhi standar nomenklatur (tata nama) diagnosis kebidanan. 

Standar nomenklatur diagnosis kebidanan tersebut adalah : 

a) Diakui dan telah disyahkan oleh profesi 

b) Berhubungan langsung dengan praktis kebidanan 

c) Didukung oleh Clinical Judgement dalam praktik kebidanan 

d) Dapat diselesaikan dengan pendekatan manajemen 

kebidanan (Muslihatun, 2009;h.115). 

3) Langkah 3. Mengidentifikasi diagnosis atau masalah potensial 

Mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial 

berdasarkan masalah dan diagnosis saat ini berkenaan dengan 

tindakan antisipasi, pencegahan jika memungkinkan, menunggu 

dengan waspada penuh dan persiapan terhadap semua keadaan 

yang mungkin muncul. Langkah ini adalah langkah yang sangat 

penting dalam memberi perawatan kesehatan yang aman 

(Varney, 2007;h.27). 

4) Langkah 4. Mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan yang 

memerlukan penanganan segera 

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau 

dokter dan atau untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama 

dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi 

klien. Langkah keempat mencerminkan kesinambungan dari 

proses manajemen kebidanan. Jadi manajemen bukan hanya 
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selama asuhan primer periodik atau kunjungan prenatal saja, 

tetapi juga selama wanita tersebut bersama bidan terus-menerus. 

Dari data yang dikumpulkan dapat menunjukkan satu situasi yang 

memerlukan tindakan segera sementara yang lain harus 

menungggu intervensi dari dokter (Muslihatun, 2009;h.115). 

5) Langkah 5. Merencanakan asuhan yang menyeluruh 

Mengembangkan sebuah rencana kebidanan yang 

menyeluruh ditentukan dengan mengacu pada hasil langkah 

sebelumnya merupakan pengembangan masalah atau diagnosis 

yang diidentifikasi baik pada saat ini maupun yang dapat 

diantisipasi serta perawatan kesehatan yang dibutuhkan. Langkah 

ini dilakukan dengan mengumpulkan setiap informasi tambahan 

yang hilang atau diperlukan untuk melengkapi data dasar (Varney, 

2007;h.28). 

Setiap rencana asuhan haruslah disetujui antara kedua 

belah pihak (bidan dan klien), agar dapat dilaksanakan dengan 

efektif karena merupakan bagian dari pelaksanaan rencana 

tersebut. Semua keputusan yang dikembangkan dalam asuhan 

menyeluruh ini haruslah rasional dan benar-benar valid 

berdasarkan pengetahuan dan teori yang up to date serta sesuai 

(Muslihatun, 2009;h.115). 

6) Langkah 6. Melaksanakan perencanaan 

Pada langkah ini melaksanakan rencana perawatan secara 

menyeluruh. Langkah ini dapat dilakukan secara keseluruhan oleh 

bidan atau dilakukan sebagian oleh ibu atau orangtua, bidan atau 
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anggota tim kesehatan lainnya. Apabila tidak dapat melakukannya 

sendiri, bidan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa 

implementasi benar-benar dilakukan. Pada keadaan melakukan 

kolaborasi dengan dokter dan member kontribusi terhadap 

penatalaksanaan perawatan ibu dengan komplikasi, bidan dapat 

mengambil tanggung jawab mengimplementasi rencana 

perawatan kolaborasi yang menyeluruh. Implementasi yang 

efisien akan meminimalkan wakru serta meningkatkan kualias 

perawatan kesehatan. Suatu komponen implementasi yang 

sangat penting adalah pendokumentasian secara berkala, akurat, 

dan menyeluruh (Varney, 2007;h.28). 

7) Langkah 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 sebagaiana telah diidentifikasi di dalam masalah dan 

diagnosis. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang 

benar efektif dalam pelaksanaannya. Ada kemungkinan bahwa 

sebagian rencana tersebut lebih efektif sedang sebagian belum 

efektif (Muslihatun, 2009;h.115). 

Mengingat bahwa proses manajemen asuhan kebidanan ini 

merupakan suatu hasil pola piker bidan yang berkesinambungan, 

maka perlu mengulang kembali dari awal setiap asuhan yang tidak 

efektif melalui proses manajemen untuk mengidentifikasi mengapa 
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proses manajemen tidak efektif serta melakukan penyesuaian 

pada rencana asuhan tersebut (Muslihatun, 2009;h.115). 

b. Metode SOAP 

Menurut Thomas dalam buku Muslihatun, (2009;h.122) 

dokumenasi adalah catatan tentang interaksi antara tenaga 

kesehatan, pasien, keluarga pasien dan tim kesehatan tentang hasil 

pemeriksaan, prosedur tindakan, pengobatan pada pasien, 

pendidikan pasien dan respon pasien terhadap semua asuhan yang 

telah diberikan (Muslihatun, 2009;h.115). 

Pendokumentasian atau catatan manajemen kebidanan dapat 

diterapkan dengan metode SOAP. Dalam metode SOAP, S adalah 

data Subjektif, O adalah data Objektif, A adalah Analysis/Assessment, 

dan P adalah Planning. 

1) S (Data Subjektif) 

Data subjektif (S) merupakan pendokumentasian 

manajemen kebidanan menurut Helen Varney langkah pertama 

(pengkajian data) terutama data yang diperoleh melalaui 

anamnesis. Data Subjektif ini berhubungan dengan masalah dari 

sudut pandang pasien. Ekspresi pasien mengenai kekhawatiran 

dan keluhannya yang dicatat sebagai kutipan langsung atau 

ringkasan yang akan berhubungan langsung dengan diagnosis. 

Data subjektif ini nantinya akan menguatkan diagnosis yang akan 

disusun (Muslihatun, 2009;h.115). 
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2) O (Data Objektif) 

Data objektif (O) merupakan pendokumentasian hasil 

observasi yang jujur, hasil pemeriksaan fisik pasien, pemeriksaan 

laboratorium/pemeriksaan diagnostic lain. Catatan medic dan 

informasi dari keluarga atau orang lain dapat dimasukan dalam 

data objektif sebagai data penunjang. Data ini akan memberikan 

bukti gejala klinis pasien dan fakta yang berhubungan dengan 

diagnosis (Muslihatun, 2009;h.85). 

3) A (Assessmant) 

Merupakan pendokumenasian hasil analisis dan interpretasi 

(kesimpulan) dari data subjektif dan objektif. Dalam 

pendokumentasian manajemen kebidanan, karena keadaan 

pasien yang setiap saat bisa mengalami perubahan, dan akan 

ditemukan informasi baru dalam data sujektif maupun data 

objektif, maka proses pengkajian data akan menjadi sangat 

dinamis. Hal ini juga menuntut bidan untuk sering melakukan 

analisis data yang dinamis tersebut dalam rangka mengikuti 

perkembangan pasien. 

4) P (Planning) 

Planning/perencanaan adalah membuat rencana asuhan 

saat ini dan yang akan datang. Rencana asuhan disusun 

berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data. Rencana asuhan 

harus bisa mencapai criteria tujuan yang ingin dicapai dalam batas 

waktu tertentu. P adalah planning/perencaan saja, namun P dalam 

metode SOAP ini juga merupakan gambaran pendokumentasian 
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implementasi dan evaluasi. Dalam planning ini juga harus 

mencantuman evaluasi yaitu hasil dari tindakan yang telah 

dilakukan (Muslihatun, 2009;h.115). 

 

C. Aspek Hukum 

1. Landasan Hukum Kewenangan Bidan 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang kewenangan bidan yaitu : 

a. Pasal 9 

Bidan dalam menjalankan praktik, berwenang untuk memberikan 

pelayanan yang meliputi : 

1) Pelayanan kesehatan ibu 

2) Pelayanan kesehatan anak, dan 

3) Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga 

berencana. 

b. Pasal 10 

1) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

huruf a diberikan pada masa pra hamil, kehamilan, masa 

persalinan, masa nifas, masa menyusui dan masa antara dua 

kehamilan. 

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

meliputi : 

a) Pelayanan konseling pada masa pra hamil 

b) Pelayanan antenatal pada kehamilan normal 

c) Pelayanan persalinan normal 
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d) Pelayanan ibu nifas normal 

e) Pelayanan ibu menyusui 

f) Pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan. 

3) Bidan dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) berwenang untuk : 

a) Episiotomi 

b) Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II 

c) Penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan 

d) Pemberian tablet Fe pada ibu hamil 

e) Pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas 

f) Fasilitasi/bimbingan inisiasi menyusui dini dan promosi air 

susu ibu eksklusif 

g) Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan 

postpartum 

h) Penyuluhan dan konseling 

i) Bimbingan pada kelompok ibu hamil 

j) Pemberian surat keterangan kematian dan 

k) Pemberian surat keterangan cuti bersalin 

c. Pasal 11 

1) Pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

huruf b diberikan pada bayi baru lahir, bayi, anak balita, dan anak 

pra sekolah 

2) Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan anak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk : 
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a) Melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk resusitasi, 

pencegahan hipotermi, inisiasi menyusui dini, injeksi Vitamin 

K1, perawatan bayi baru lahir pada masa neonatal (0-28 hari) 

dan perawatan tali pusat 

b) Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera 

merujuk 

c) Penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan 

d) Pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintah 

e) Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra 

sekolah 

f) Pemberian konseling dan penyuluhan 

g) Pemberian surat keterangan kelahiran dan 

h) Pemberian surat keterangan kematian 

d. Pasal 12 

Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi 

perempuan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 huruf c, berwenang untuk : 

1) Memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi 

perempuan dan keluarga berencana dan 

2) Memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom 

e. Pasal 13 

1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, 

Pasal 11 dan Pasal 12. Bidan yang menjalankan program 

Pemerintah berwenang melakukan pelayanan kesehtan meliputi : 
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a) Pemberian alat kontrasepsi suntikan, alat kontrasepsi dalam 

rahim, dan memberikan pelayanan alat kontrasepsi bawah 

kulit 

b) Asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus 

penyakit kronis tertentu dilakukan dibawah supervisor dokter 

c) Penaganan bayi dan anak balita sakit sesuai pedoman yang 

ditetapkan 

d) Melakukan pembinaan peran serta masyrakat dibidang 

kesehatan ibu dan anak, anak usia sekolah dan remaja, dan 

penyehatan lingkungan 

e) Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak pra 

sekolah dan anak sekolah 

f) Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas 

g) Melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan 

penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk 

pemberian kondom dan penyakit lainnya 

h) Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat 

Adiktif lainnya (NAPZA) melalui informasi dan edukasi dan 

i) Pelayanan kesehatan lain yang merupakan program 

Pemerintah 

2) Pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit, asuhan antenatal 

terintegrasi, penanganan bayi dan anak balita sakit, dan 

pelaksanaan deteksi dini, meuruj, dan memberikan penyuluhan 

terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) dan penyakit lainnya, 

serta pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan 
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Zat Adiktif lainnya (NAPZA) hanya dapat dilakukan oleh bidan 

yang dilatih untuk itu. 

f. Pasal 20 

1) Dalam melakkan tugasnya bidan wajib melakukan pencatatan dan 

pelaporan sesuai dengan pelayanan yang diberikan 

2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke 

Puskesmas wilayah tempat praktik 

3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaskud pada ayat (2) 

untuk bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. 

2. Kompetensi Bidan 

Berdasarkan standar profesi bidan yang diatur dalam Keputusan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 

tentang Profesi Bidan. Standar kompetensi bidan terdiri dari 9 

kompetensi, yaitu : 

a. Pertama, bidan mempunyai persyaratan pengetahuan dan 

ketrampilan dari ilmu-ilmu social, kesehatan masyarakat dan etik yang 

membentuk dasar dari asuhan yang bermutu tinggi sesuai dengan 

budaya untuk wanita, bayi baru lahir dan keluarganya. 

b. Kedua, bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, pendidikan 

kesehatan yang tanggap terhadap budaya dan pelayanan menyeluruh 

dimasyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kehidupan keluarga 

yang sehat, perencanaan kehamilan dan kesiapan menjadi orangtua. 

c. Ketiga, bidan member asuhan neonatal bermutu tinggi untuk 

mengoptimalkan kesehatan selama kehamilan yang meliputi deteksi 

dini, pengobatan atau rujukan dari komplikasi tertentu 
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d. Keempat, bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggu, 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 

e. Kelima, bidan memberikan asuhan pada ibu nifas dan menyusui yang 

bermutu tinggi dan tanggap terhadap budaya setempat. 

f. Keenam, bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, 

komprehensif pada bayi baru lahir sehat sampai dengan 1 bulan. 

g. Ketujuh, bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, 

komprehensif pada bayi dan balita sehat (1bulan-5 tahun) 

h. Kedelapan, bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi dan 

komprehensif pada keluarga, kelompok dan masyarakat sesuai 

dengan budaya setempat 

i. Kesembilan, melaksanakan asuhan kebidanan pada wanita/ibu 

dengan gangguan sistem reproduksi. 
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