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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Persalinan 

Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks, dan janin 

turun ke dalam jalan lahir. Kelahiran adalah proses dimana janin dan 

ketuban didorong keluar melalui jalan lahir. Persalinan dan kelahiran normal 

adalah proses pengerluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan 

(37-42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang 

berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada 

janin. (saifuddinet al, 2009; h. 100)  

Menurut Oxorn (2010), persalinan adalah fungsi seorang wanita, 

dengan fungsi ini produk konsepsi (janin, air ketuban, placenta dan selaput 

ketuban) dilepas dan dikeluarkan dari uterus melalui vagina ke dunia luar. 

Persalinan normal dipengaruhi oleh tiga faktor yang saling 

bekerjasama dengan baik yaitu power (kekuatan his dan mengejan ibu), 

passage (jalan lahir ibu) dan passanger (faktor janin). 

 

B. Ruptur Perineum 

1. Definisi 

Ruptur perineum adalah luka pada perineum yang terjadi saat 

proses persalinan karena desakan kepala atau bagaian tubuh janin 

secara tiba-tiba, sehingga kulit dan jaringan perineum  robek.  

 Ruptur perineum umumnya terjadi di garis tengah dan bisa 

menjadi luas apabila kepala janin lahir terlalu cepat, sudut arkus pubis 
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lebih kecil daripada biasa, kepala janin melewati pintu atas panggul 

dengan ukuran yang lebih besar daripada sirkumferensia suboksipito 

bregmatika. (Icemi dan Wahyu, 2013; h. 263-264) Adanya luka pada 

perinium menimbulkan rasa nyeri yang bertahan selama beberapa 

minggu setelah melahirkan. 

Keadaan perineum dievaluasi untuk menentukan apakah 

pelahiran kemungkinan dapat dilakukan dengan perineum yang utuh 

atau apakah episiotomi diindikasikan.Keputusan ini terus dievaluasi 

ulang sampai bayi lahir. (Varney 2007; h.762) Pengendalian diri ibu 

merupakan kunci semua metode pelahiran dengan perineum utuh, yang 

akan digunakan. Wanita yang tidak dapat mengendalikan diri ketika 

mengejan lebih mudah mengalami robekan atau lebih membutuhkan 

episiotomi. (Varney 2007; h.763) 

2. Anatomi Perineum 

Menurut Oxorn dan William (2010) Perineum merupakan ruang 

berbentuk jajaran genjang yang terletak di bawah dasar panggul. Batas-

batasnya adalah: 

a. Superior: dasar panggul yang terdiri dari m. Levator ani dan m. 

Coccygeus. 

b. Lateral: tulang dan ligamenta yang membentuk pintu bawah pinggul 

(exitus pelvis); yakni dari depan ke belakang angulus subpubicus, 

ramus ischiopubicus, tuber ischiadicum, lig. Sacrotuberosum, os 

coccyges. 
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c. Inferior: kulit dan fascia. 

Daerah ini dibagi menjadi dua buah segitiga: trigonum urogenitale di 

sebelah depan dan trigonum anale di sebelah belakang. Keduanya 

dipisahkanoleh sekat melintang yang dibentuk oleh man.Transversus 

perinci dan basis diaphragma urogenitale. 

3. Etiologi 

1) Faktor Penyebab dari maternal 

1) Partus presipitatus yang tidak dikendalikan dan tidak ditolong 

(sebab paling sering) 

2) Pasien tidak mampu berhenti untuk mengejan 

3) Partus diselesaikan secara tergesa-gesa dengan dorongan 

fundus yang berlebihan 

4) Edema dan kerapuhan pada perineum 

5) Arcus pubis sempit dengan pintu bawah panggul yang sempit 

pula sehingga menekan kepala bayi ke arah posterior  

6) Perluasan episiotomi 

7) Paritas 

a. Definisi:  

Menurut kamus Dorlan paritas adalah keadaan perempuan 

yang telah melahirkan anak yang viabel. 

b. Klasifikasi Jumlah Paritas 

(1) Nullipara adalah seorang perempuan yang belum 

pernah melahirkan seorang anak yang viabel 

(2) Primipara adalah wanita yang pernah mengandung 

dan melahirkan satu anak yang hidup. 
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(3) Multipara adalah seorang wanita yang telah dua kali 

atau lebih mengandung janin viabel, tanpa 

memandang apakah anak itu hidup atau mati ketika 

lahir. 

(4) Grandemultipara adalah wanita yang telah lima kali 

atau lebih mengandung janin viabel. 

2) Faktor Penyebab dari janin 

1) Bayi yang besar  

2) Posisi kepala yang abnormal 

3) Kelahiran bokong ekstraksi forceps yang sukar 

4) Dystocia bahu 

5) Anomali kongenital, seperti hidrocephalus 

4. Tanda dan Gejala 

 Perdarahan segera 

 Darah segar yang mengalir segera setelah bayi lahir 

 Uterus berkontraksi dengan baik 

 Plasenta baik 

 Pucat 

 Lemah 

 Menggigil 

5. Klasifikasi Ruptur Perineum 

a. Derajat pertama 

Ruptur perineum derajat pertama meliputi mukosa vagina, fourchette 

dan kulit perineum tepat dibawahnya. 
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b. Derajat kedua 

Ruptur perineum derajat keduamerupakan luka robekan yang 

lebih dalam.Luka ini terutama mengenai garis tengah dan melebar 

sampai corpus perineum.Acapkali musculus perineus transversus 

turut terobek dan robekan dapat turun tapi tidak mencapai sphincter 

recti.Biasanya robekan meluas keatas dan disepanjang mukosa 

vagina dan jaringan submukosa.Keadaan ini menimbulkan luka 

laserasi yang berbentuk segitiga ganda dengan dasar pada 

fourchette, salah satu apex pada vagina dan apex lainnya di dekat 

rectum. 

c. Derajat ketiga 

Ruptur perineum derajat tiga meluas sampai corpus perineum, 

musculus transversus perineus dan sphincter recti.Pada ruptur 

partialis derajat ketiga, yang robek hanyalah sphincter recti. 

d. Derajat keempat (totalis) 

Pada ruptur yang total, sphincter recti terpotong dan laserasi 

meluas hingga dinding anterior rectum dengan jarak yang bervariasi. 

6. Penatalaksanaan 

Penatalaksanaan perbaikan ruptur perineum dengan cara 

dilakukan penjahitan untuk menyatukan jaringan-jaringan yang terbuka 

akibat robekan atau ruptur perineum. Prosedur perbaikan ruptur 

perineum adalah sebagai berikut: 

a. Mengeksplorasi untuk mengidentifikasi lokasi laserasi dan sumber 

perdarahan 

b. Melakukan irigasi pada luka dan memberikan antiseptic 
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c. Jepit dengan ujung klem sumber perdarahan kemudian ikat dengan 

benang yang dapat diserap. 

d. Melakukan penjahitan luka mulai dari bagian yang paling distal 

terhadap operator 

e. Khusus pada ruptur perineum totalis dilakukan penjahitan lapis demi 

lapis dengan bantuan busi pada rektum, sebagai berikut: 

1) Setelah prosedur aseptic-antiseptic, pasang busi rektum hingga 

ujung robekan. 

2) Mulai penjahitan dari ujung robekan dengan jahitan dan simpul 

submukosa, menggunakan benang poliglikolik no.2/0 

(Dexon/Vicryl) hingga ke sfingter ani. Jepit kedua sfingter ani 

dengan klem dan jahit dengan benang no.2/0 

3) Lanjutkan penjahitan ke lapisan otot perineum dan submukosa 

dengan benang yang sama (atau kromik 2/0) secara jelujur 

4) Mukosa vagina dan kulit perineum dijahit secara submukosa 

dan subkutikuler. 

5) Berikan antibiotika profilaksis (ampisilin 2 g dan metronidazol 1 

g per oral). Terapi penuh antibiotika hanya diberikan apabila 

luka tampak kotor atau dibubuhi ramuan tradisional atau 

terdapat tanda-tanda infeksi yang jelas. 

 

C. Posisi Dalam Persalinan 

Pengaturan posisi adalah salah satu teknik relaksasi karena dapat 

mengurangi titik tekanan dan ketegangan otot-otot dasar panggul. Jenis 

posisi dalam persalinan menurut JNPK-KR (2008, h.82-84) adalah sebagai 

Pengaruh Berat Bayi..., Sri Purwaningsih, Kebidanan DIII UMP, 2014



12 
 

 
 

berikut. Posisi duduk atau setengah duduk dapat memberikan rasa nyaman 

dan memberi kemudahan baginya untuk istirahat diantara kontrasi. 

Keuntungan dari kedua posisi ini adalah gaya grafitasi untuk membantu ibu 

melahirkan bayinya. Posisi jongkok atau berdiri membantu mempercepat 

kemajuan kala II persalinan dan mengurangi rasa nyeri. Posisi merangkak 

atau berbaring miring ke kiri membuat ibu lebih nyaman dan efektif untuk 

meneran. Kedua posisi tersebut juga akan membantu perbaikan posisi 

oksiput yang melintang untuk berputar menjadi posisi oksiput anterior. Posisi 

merangkak seringkali membantu ibu mengurangi nyeri punggung saat 

persalinan. Posisi berbaring miring ke kiri memudahkan ibu untuk beristirahat 

diantara kontraksi jika ia mengalami kelelahan dan juga dapat mengurangi 

resiko terjadinya ruptur perineum. 

 

D. Berat Badan Bayi Lahir 

a. Definisi 

Menurut Wafi Nur Muslihatun (2010) berat badan bayi lahir adalah 

berat badan neonatus pada saat kelahiran, ditimbang dalam waktu satu 

jam sesudah lahir. 

b. Jenis berat bayi lahir 

Jenis berat bayi lahir menurut Wafi Nur Muslihatun (2010) adalah 

sebagai berikut: 

a. Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) 

1) Definisi BBLR 
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Menurut  Wafi Nur Muslihatun (2010), BBLR (Bayi Berat 

Lahir Rendah) adalah bayi dengan berat badan lahir kurang 

dari 2500 gram.  

Bayi BBLR adalah bayi yang lahir dengan berat badan 

kurang dari 2500 gram tanpa memandang masa kehamilan. 

BBLR sendiri dibagi menjadi 2 (dua) golongan, bayi dengan 

berat badan lahir sangan rendah (BBLSR) yaitu dengan berat 

lahir 1000-1500 gram dan berat badan lahir amat sangat 

rendah (BBLASR) yaitu dengan berat lahir kurang dari 1000 

gram. 

Secara umum bayi BBLR berhubungan dengan usia 

kehamilan yang belum cukup bulan (prematur) disamping itu 

juga disebabkan dismaturitas. Artinya bayi lahir cukup bulan 

(usia kehamilan 38 minggu), tapi berat badan (BB) lahirnya 

lebih kecil dari masa kehamilannya, yaitu tidak mencapai 2500 

gram. (Atikah Proverawati dan Cahyo Ismawati, 2010; h. 1-2) 

2) Manifestasi Klinis BBLR 

Gambaran klinis dari bayi BBLR yaitu sebagai berikut: 

a) Berat kurang dari 2500 gram 

b) Panjang kurang dari 45 cm 

c) Lingkar dada kurang dari 30 cm 

d) Lingkar kepala kurang dari 33 cm 

e) Umur kehamilan kurang dari 37 minggu 

f) Kepala lebih besar 

g) Kulit tipis, transparan, rambut lanugo banyak, lemak kurang 
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h) Otot hipotonik lemah 

i) Pernapasan tak teratur dapat terjadi apnea 

j) Ekstremitas: paha abduksi, sendi lutut/ kaki fleksi-lurus 

k) Kepala tidak mampu tegak 

l) Pernapasan 40-50 kali/menit 

BBLR menunjukkan belum sempurnanya fungsi organ 

tubuh denan keadaannya lemah, yaitu sebagai berikut: 

a) Tanda-tanda bayi Kurang Bulan (KB) 

(1) Kulit tipis dan mengkilap 

(2) Tulang rawan telinga sangat lunak, karena belum 

terbentuk dengan sempurna 

(3) Lanugo (rambut halus/lembut) masih banyak 

ditemukan terutama pada punggung 

(4) Jaringan payudara belum terlihat, puting masih berupa 

titik 

(5) Pada bayi perempuan, labia mayora belum menutupi 

labia minora  

(6) Pada bayi laki-laki, skrotum belum banyak lipatan, 

testis terkadang belum turun 

(7) Rajah telapak tangan kurang dari 1/3 bagian atau 

belum terbentuk 

(8) Terkadang disertai dengan pernafasan yang tidak 

teratur 

(9) Aktivitas dan tangisnya lemah 
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(10) Refleks menghisap dan menelan tidak efektif atau 

lemah 

b) Tanda-tanda bayi kecil untuk masa kehamilan (KMK) 

(1) Umur bayi dapat cukup, kurang atau lebih bulan, tetapi 

beratnya kurang dari 2500 gram 

(2) Gerakannya cukup aktir, tangis cukup kuat 

(3) Kulit keriput, lemak bawah kulit tipis 

(4) Bila kurang bulan, jaringan payudara kecil, puting kecil. 

Bila cukup bulan, payudara dan puting sesuai denga 

masa kehamilan 

(5) Bayi perempuan bila cukup bulan labia mayora 

menutupi labia minora 

(6) Bayi laki-laki testis mungkin telah turun 

(7) Rajah telapak kaki lebih dari 1/3 bagian 

(8) Menghisap cukup kuat 

3) Tanda-tanda BBLR 

Bayi yang lahir dengan berat badan rendah mempunyai ciri-ciri: 

(a) Umur kehamilan sama dengan atau kurang dari 37 minggu 

(b) Berat badan sama enagn atau kurang dari 2500 gram 

(c) Panjang badan sama dengan atau kurang dari 46 cm, 

lingkar kepala ≤ 33 cm, lingkar dada ≤ 30 cm. 

(d) Rambut lanugo masih banyak 

(e) Jaringan lemak subkutan tipis atau kurang 

(f) Tulang rawan daun telinga belum sempurna 

pertumbuhannya  
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(g) Tumit mengkilap, telapak kaki halus 

(h) Genitalia belum sempurna, labia minora belum tertutup 

oleh labia mayora, klitoris menonjol (pada bayi 

perempuan). Testis belum turun ke dalam skrotum, 

pigmentasi dan rugue pada skrotum kurang (pada bayi laki-

laki). 

(i) Tonus otot lemah sehingga bayi kurang aktif dan 

pergerakannya lemah 

(j) Fungsi saraf yang belum atau tidak efektif dan tangisnya 

lemah 

(k) Jaringan kelenjar mammae masih kurang akibat 

pertumbuhan otot dan jaringan lemak masih kurang 

(l) Verniks kaseosa tidak  ada atau sedikit 

4) Diagnosis BBLR 

Dalam mendiagnosa bayi dengan BBLR maka hal-hal yang 

harus diperhatikan adalah perhitungan HPHT (Hari Pertama 

Haid Terakhi) dan penilaian secara klinis meliputi BB, PB, 

Lingkar dada, dan Lingkar Kepala. 

5) Klasifikasi BBLR 

Ada beberapa cara dalam mengelompokkan bayi BBLR, yakni: 

(a) Menurut harapan hidupnya 

(1) Bayi berat lahir rendah (BBLR) berat lahir 1500-2500 

gram 

(2) Bayi berat lahir sangat rendah (BBLSR) berat lahir 

1000-1500 gram 
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(3) Bayi berat lahir ekstrim rendah (BBLER) berat lahir 

kurang dari 1000 gram. 

(b) Menurut masa gestasinya 

(1) Prematuritas murni yaitu masa gestasinya kurang dari 

37 minggu dan berat badan sesuai dengan berat 

bagan untuk masa gestasi berat atau disebut neonatus 

kurang bulan sesuai untuk masa kehamilan (NKB - 

SMK). 

(2) Dismaturitas yaitu bayi lahir dengan berat badan 

kurang dari berat badan seharusnya untuk masa 

gestasi tersebut. Berat bayi mengalami 

retardasipertumbuhan intrauterin dan merupakan bayi 

yang kecil untuk masa kehamilannya (KMK). 

6) Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya BBLR 

Penyebab terjadinya bayi BBLR secaraumum bersifat 

multifaktorial, sehingga terkadang mengalami kesulitan untuk 

melaukan tindakan pencegahan.Namun, penyebab terbanyak 

terjadinya bayi BBLR adalah kelahiran prematur. Semakin 

muda usia kehamilan semakin besar risiko jangka pendek dan 

jangka panjang dapat terjadi. 

Faktor-faktor yang berhubungan dengan bayi BBLR 

secara umum yaitu sebagai berikut. 
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a) Faktor ibu 

(1) Penyakit 

(a) Mengalami komplikasi kehamilan, seperti anemia 

berat, perdarahan antepartum, hipertensi, 

preeklampsia berat, eklampsia, infeksi selama 

kehamilan (infeksi kandung kemih dan ginjal) 

(b) Menderita penyait seperti malaria, infeksi 

menular seksual, HIV/AIDS, TORCH 

(2) Ibu 

(a) Angka kejadian prematuritas tertinggi adalah 

kehamilan pada usia<20 tahun atau lebih dari 35 

tahun. 

(b) Kehamilan ganda (multigravida) 

(c) Jarak kelahiran yang terlalu dekat atau pendek 

(kurang dari 1 tahun) 

(d) Mempunyai riwayat BBLR sebelumnya 

(3) Keadaan sosial ekonomi 

(a) Kejadian tertinggi terdapat pada golongan sosial 

ekonomi rendah 

(b) Mengerjakan aktivitas fisik beberapa jam tanpa 

istirahat 

(c) Keadaan gizi yang kurang baik 

(d) Pengawasan antenatal yang kurang 

(e) Kejadian prematuritas pada bayi yang lahir dari 

perkawinan yang tidak sah, yang ternyata lebih 
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tinggi apabila dibandingkan dengan bayi yang 

lahir dari perkawinan yang sah. 

(4) Sebab lain 

(a) Ibu perokok 

(b) Ibu peminum alkohol 

(c) Ibu pecandu obat narkotik 

(d) Pecandu obat narkotik 

(e) Penggunaan obat antimetabolik 

b) Faktor janin 

(1) Kelainan kromosom (trisomy autosomal) 

(2) Infeksi janin kronik (inklusi sitomegli, rubella bawaan) 

(3) Disautonomia familial 

(4) Radiasi 

(5) Kehamilan ganda/kembar (gameli) 

(6) Aplasia pancreas  

c) Faktor plasenta 

(1) Berat plasenta berkurang atau berongga atau 

keduanya (hidramnion) 

(2) Luas permukaan berkurang 

(3) Plasentivis vilus (bakteri, virus dan prasite) 

(4) Infark 

(5) Tumor (korioangioma, molahidatidosa) 

(6) Plasenta yang lepas 

(7) Sindrom plasenta yang lepas 

(8) Sindrom transfusi bayi kembar (sindrom parabiotik) 
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d) Faktor lingkungan  

(1) Bertempat tinggal di dataran tinggi 

(2) Terkena radiasi 

(3) Terpapar zat beracun 

Berdasarkan tipe BBLR, penyebab terjadinya bayi BBLR 

dapat digolongkan menjadi sebagai berikut 

a) BBLR tipe KMK, disebabkan oleh 

(1) Ibu hamil yang kekurangan nutrisi 

(2) Ibu memiliki hipertensi, preeklampsia atau anemia 

(3) Kehamilan kembar, kehamilan lewat waktu 

(4) Malaria kronik, penyakit kronik 

(5) Ibu hamil merokok 

b) BBLR tipe prematur disebabkan oleh 

(1) Berat badan ibu yang rendah, ibu hamil yang masih 

remaja, kehamilan kembar 

(2) Pernah melahirkan bayi prematur sebelumnya 

(3) Cervical imcompetence (mulut rahim yang lemah 

hingga tak mampu menahan berat bayi dalam lahir) 

(4) Perdarahan sebelum atau saat persalinan (antepartum 

hemorrhage) 

(5) Ibu hamil yang sedang sakit 

(6) Kebanyakan tidak diketahui penyebabnya 
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7) Penatalaksanaan umum pada bayi BBLR 

a) Mempertahankan suhu tubuh bayi 

Bayi prematur akan cepat kehilangan panas badan dan 

menjadi hipotermia, karena pusat pengaturan panas badan 

belum berfungsi dengan baik, metabolisnya rendah, dan 

permukaan badan relatif luas. Oleh karena itu, bayi 

prematur harus dirawat didalam inkubator sehingga panas 

badannya mendekati dalam rahim.Bila belum memiliki 

inkubator, bayi prematur dapat dihangatkan dengan kain 

dan disampingnya diletakkan botol yang berisi air panas 

atau menggunakan metode kangguru yaitu perawatan bayi 

baru lahir seperti bayi kanguru dalam kantung ibunya. 

b) Pengaturan dan pengawasan intake nutrisi 

Pengaturan dan pengawasan intake nutrisi adalah 

menentukan pilihan susu, cara pemberian dan jadwal 

pemberian sesuai dengan kebutuhan bayi BBLR. 

ASI (Air Susu Ibu) merupakan pilihan pertama jika 

bayi mampu menghisap.Apabila faktor menghisapnya 

kurang maka ASI dapat diperas dan diminumkan dengan 

sendok perlahan-lahan atau dengan memasang sonde ke 

lambung.Permulaan cairan diberikan sekitar 200 

cc/kgBB/hari. Apabila ASI tidak mencukupi khususnya 

pada bayi BBLR dapat digunakan susu formula yang 

komposisinya mirip ASI atau susu formula khusus bayi 

BBLR. 
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c) Pencegahan infeksi 

Bayi BBLR sangat mudah mendapat infeksi.Infeksi terutama 

disebabkan oleh infeksi nosokomial. Bayi BBLR  mudah 

sekali terkena infeksi, karena daya tahan tubuh yang masih 

lemah, kemampuan leukosit masih kurang, dan 

pembentukan antibodi yang belum sempurna. 

Pencegahan infeksi disini adalah memberi perlindungan 

terhadap bayi BBLR dari bahaya infeksi.Bayi BBLR tidak 

boleh kontak dengan penderita infeksi dalam bentuk 

apapun. Digunakan masker dan baju khusus dalam 

penanganan bayi, perawatan luka tali pusat, perawatan 

mata, hidung, kulit, tindakan aseptis dan antiseptik alat-alat 

yang digunakan, isolasi pasien, jumlah pasien dibatasi, 

rasio perawat pasien ideal, mengatur kunjungan, 

menghindari perawatan yang terlalu lama, mencegah  

timbulnya asfiksia dan pemberian antibiotik yang tepat. 

d) Penimbangan berat badan 

Perubahan berat badan mencerminkan kondisi gizi atau 

nutrisi bayi dan erat kaitannya dengan daya tahan tubuh, 

oleh sebab itu penimbangan berat badan harus dilakukan 

dengan ketat. 

e) Pemberian oksigen 

Ekspansi paru yang buruk merupakan masalah serius bagi 

bayi preterm BBLR, akibat tidak adanya alveoli dan 

surfaktan. Konsentras O2yang diberikan sekitar 30-35% 
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dengan menggunakan head box, konsentrasi o2 yang tinggi 

dalam masa yang panjang akan menyebabkan kerusakan 

pada jaringan retina bayi yang dapat menimbulkan 

kebutaan. 

Pemberian Oksigen ini bertujuan untuk mengurangi bahaya 

hipoksia dan sirkulasi yang tidak memuaskan harus berhati-

hati agar tidak terjadi hiperoksia yang dapat menyebabkan 

fibroplasia retrolental dan fibroplasias paru. 

f) Pengawasan jalan nafas 

Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah terhambatnya 

jalan nafas yang dapat menimbulkan asfiksia, hipoksia, dan 

akhirnya kematian. Selain itu BBLR tidak dapat beradaptasi 

dengan asfiksia yang terjadi selama proses kelahiran 

sehingga dapat lahir asfiksia perinatal. Bayi BBLR berisiko 

mengalami serangan apneu dan defisiensi surfaktan, 

sehingga tidak dapat memperoleh oksigen yang cukup yang 

sebelumnya diperoleh dari plasenta.Dalam kondisi seperti 

ini diperlukan pembersihan jalan nafas segera setelah lahir 

(aspirasi lendir), dibaringkan pada posisi miring, 

merangsang pernapasan dengan menepuk atau menjentik 

tumit.Bila tindakan ini gagal, maka dilakukan ventilasi, 

intubasi endotrakheal, pijatan jantung dan pemberian 

oksigen dan selama pemberian intake dicegah terjadinya 

aspirasi. 

8) Upaya menurunkan terjadinya bayi BBLR 
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a) Pencegahan kejadian BBLR 

(1) Mendorong perawatan kesehatan remaja putri  

(2) Mengusahakan semua ibu hamil mendapatkan 

perawatan antenatal yang komprehensif 

(3) Memperbaiki status gizi ibu hamil, dengan 

mengkonsumsi makanan yang lebih sering atau 

lebih banyak, dan lebih diutamakan makanan yang 

mengandung nutrient yang memadai 

(4) Menghentikan kebiasaan merokok, mengggunakan 

obat-obatan terlarang dan alkohol pada ibu hamil. 

(5) Meningkatkan pemeriksaan kehamilan secara 

berkala minimal 4 kali selama kurun waktu 

kehamilan dan dimulai sejak umur kehamilan muda 

apabila kenaikan berat badannya kurang dari 1 

(satu) kg per bulan, sebaiknya segera berkonsultasi 

dengan ahli  

(6) Mengkonsumsi tablet zat besi secara teratur 

sebanyak 1 tablet per hari, minimal sebanyak 90 

tablet selama kehamilan. 

(7) Ibu hamil diduga berisiko, terutama faktor risiko 

yang mengarah melahirkan bayi BBLR harus cepat 

dilaporkan, dipantau dan dirujuk pada institusi 

pelayanan kesehatan yang lebih mampu. 

(8) Penyuluhan kesehatan tentang pertumbuhan dan 

perkembangan janin dalam rahim, tanda-tanda 
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bahaya selama kehamilan dan perawatan diri 

selama kehamilan  agar mereka dapat menjaga 

kesehatannya dan janin yang dikandung dengan 

baik. 

(9) Menganjurkan lebih banyak istirahat bila kehamilan 

mendekati atterm atau istirahat baing bila terjadi 

keadaan yang menyimpang darikehamilan normal. 

(10) Hendaknya ibu dapat merencanakan persalinannya 

pada kurun umur reproduksi sehat (20-34 tahun). 

(11) Konseling pada suami istri untuk mengusahakan 

agar menjaga jarak antar kehamilan paling sedikit 2 

(2) tahun. 

(12) Perlu dukungan sektor lain yang terkait untuk turut 

berperan dalam meningkatkan pendidikan ibu dan 

status ekonomi keluarga agar mereka dapat 

meningkatkan akses terhadap pemanfaatan 

pelayanan antenatal dan status gizi ibu selama 

kehamilan. 

(13) Memberikan pengarahan kepada ibu hamil dan 

keluarganya untuk mengenali tanda-tanda bahaya 

selama kehamilan dan mendapatkan pengobatan 

terhadap masalah-masalah selama kehamilan. 

(14) Memberikan program stimulasi pada BBLR lebih 

meningkatkan tingkat perkembangan anak. 
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(15) Meningkatkan penerimaan gerakan Keluarga 

Berencana (KB), dengan mendorong penggunaan 

metode kontrasepsi yang modern dan sesuai untuk 

menjarangkan kehamilan. 

b) Mengurangi risiko kelainan bawaan 

Beberapa jenis kelainan bawaan memang tidak dapat 

dicegah, namun ada beberapa hal yang dapat dilakukan 

untuk mengurangi risiko terjadinya kelainan bawaan 

tersebut, yaitu: 

1. Tidak merokok dan menghindari asap rokok  

2. Menghindari alkohol 

3. Menghindari obat-obatan terlarang 

4. Memakan makanan yang bergizi dan mengkonsumsi 

vitamin prenatal  

5. Melakukan olah raga dan istirahat yang cukup  

6. Melakukan pemeriksaan prenatal secara rutin 

7. Mengkonsumsi suplemen asam folat 

8. Menjalani vaksinasi sebagai perlindungan terhadap 

infeksi 

Meskipun semua vaksin aman diberikan pada masa 

hamil, tetapi jauh lebih baik jika semua vaksin yang 

dibutuhkan telah dilaksanakan sebelum hamil. 

b. BBLN 

BBLN (Bayi Berat Lahir Normal) adalah bayi dengan berat badan 

lahir lebih dari 2500 gram.Menurut Ai Yeyeh dan Lia (2012), Bayi 
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baru lahir normal adalah bayi yang lahir pada usia kehamilan genap 

37 minggu sampai dengan 42 minggu, dengan berat badan 2500-

4000 gram, nilai apgar skor > 7dan tanpa cacat bawaan. 

c. BBLB 

BBLB (Bayi Berat Lahir Besar) adalah bayi dengan berat badan 

lahir lebih dari atau sama dengan 4000 gram. 

 

E. Kerangka Teori 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 2.1 Enggar 2010, Saifuddin (2008), Waspodo (2008) dalam Ita 

Rahmawati (2011), Oxorn dan William (2010) 

 
Faktor yang 
mempengaruhi ruptur 
perineum: 
1. Keadaan perineum 
2. Pimpin persalinan 
3. Cara meneran 
4. Berat badan bayi baru 

lahir 
5. Posisi persalinan 

 
Berat bayi Lahir: 

1. Berat bayi Lahir 
rendah: kurang dari 
2500 gram. 

2. Berat bayi lahir 
normal/cukup 

3. Berat bayi lahir 
besar: lebih dari 
atau sama dengan 
4000 gram. 

Ruptur 
Perineum 

Derajat I 

Derajat II 

Derajat III 

Derajat IV 
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