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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

A. TINJAUAN TEORI MEDIS 

1. KEHAMILAN  

a. Pengertian kehamilan 

     Menurut Federasi Obstetri Ginekologi Internasional, kehamilan 

didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan 

ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari 

saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung 

dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan lunar atau 9 bulan menurut 

kalender internasional (Prawirohardjo, 2010;h.213). 

     Menurut Mirza (2008) yang dikutip oleh Walyani, S.E (2015;h.69) 

menyatakan bahwa dalam prosesnya perjalanan sperma untuk menemui 

sel telur (ovum) betul-betul penuh perjuangan. Dari sekitar 20-40 juta 

sperma yang dikeluarkan, hanya sedikit yang survive dan berhasil 

mencapai tempat sel telur. Dari jumlah yang sedikit itu, cuma satu sperma 

saja yang bisa membuahi sel telur. 

     Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kehamilan adalah suatu proses penggabungan dan penyatuan antara sel 

sperma dan sel ovum dan dilanjutkan dengan penempelannya didalam 

rahim yang berlangsung selama 40 minggu.  
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b. Etiologi Kehamilan 

Menurut Prawirohardjo (2010;h.139), Untuk terjadi kehamilan harus ada 

beberapa aspek yaitu : 

1) Spermatozoa 

Setiap spermatozoa terdiri atas tiga bagian yaitu kaput atau kepala 

yang berbentuk lonjong agak gepeng dan mengandung bahan 

nukleus, ekor dan bagian yang silinder (leher) menghubungkan 

kepala dengan ekor. Dengan getaran ekornya spermatozoa dapat 

bergerak cepat. 

2) Ovum  

Ovum adalah suatu sel yang dengan diameter 100µ (0,1 mm). 

Ditengah-tengahnya dijumpai nukleus yang berada dalam metafase 

pada pembelahan pematangan kedua, terapung-apung dalam 

sitoplasma yang kekuning-kuningan yaitu vitelus dilingkari oleh zona 

pellusida oleh kromosom radiata.  

3) Konsepsi  

Konsepsi adalah penyatuan ovum (oosit sekunder) dan spermatozoa 

yang biasanya berlangsun di ampula tuba.  

4) Nidasi adalah Masuknya atau tertanamnya hasil konsepsi kedalam 

endometrium. 

5) Plasentasi adalah proses pembentukan struktur dan jenis plasenta 

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

konsepsi).  
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c. Tanda-tanda kehamilan 

     Menurut Marjati (2011) dalam Walyani, S.E (2015;h.69) menyatakan 

bahwa untuk dapat menegakkan kehamilan ditetapkan dengan 

melakukan penilaian terhadap beberapa tanda dan gejala kehamilan, 

yaitu :  

1) Tanda Dugaan Hamil 

Menurut Manuaba (2010), berikut adalah tanda-tanda dugaan adanya 

kehamilan yaitu: 

a) Amenorea (terlambatnya datang bulan). Konsepsi dan nidasi 

menyebabkan tidak terjadinya pembentukan folikel de Graaf dan 

ovulasi. Dengan mengetahui hari pertama haid terakhir dengan 

perhitungan rumus Neagle, dapat ditentukan perkiraan 

persalinan (Manuaba, 2010;h.107). 

b) Mual (nausea) dan muntah (emesis) 

Pengaruh esterogen dan progesteron menyebabkan 

pengeluaran asam lambung yang berlebihan, mual dan muntah 

terutama pada pagi hari disebut morning sickness. Dalam batas 

fisiologis, keadaan ini dapat diatasi. Akibat mual dan muntah, 

nafsu makan berkurang (Manuaba, 2010;h.107). 

c) Ngidam. Wanita hamil sering menginginkan makanan tertentu, 

keinginan yang demikian disebut ngidam (Manuaba, 

2010;h.107). 

d) Syncope atau pingsan. Terjadinya gangguan sirkulasi ke daerah 

kepala(sentral) menyebabkan iskemia susunan saraf pusat dan 
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menimbulkan syncope atau pingsan. Keadaan ini menghilang 

setelah usia kehamilan 16 minggu (Manuaba, 2010;h.107). 

e) Payudara Tegang. Pengaruh esterogen dan somatomamotrofin 

menimbulkan deposit lemak, air, dan garam pada payudara. 

Payudara membesar dan tegang. Ujung syaraf tertekan 

menyebabkan rasa sakita terutama pada hamil pertama 

(Manuaba, 2010;h.107). 

f) Sering Miksi. Desakan rahim kedepan menyebabkan kandung 

kemih cepat terasa penuh dan sering miksi. Frekuensi miksi yang 

sering, terjadi pada triwulan pertama akibat desakan uterus 

kekandung kemih dan gejala ini menghilang pada trimester II 

(Manuaba, 2010;h.107). 

g) Konstipasi atau Obstipasi  

Pengaruh progesteron dapat menghambat peristaltik usus, 

menyebabkan kesulitan untuk Buang air besar (Manuaba, 

2010;h.107). 

h) Pigmentasi kulit. Keluarnya melanophore stimulating hormone 

hipofisis anterior menyebabkan hiperpigmentasi kulit disekitar 

pipi (kloasma gravidarum), pada dinding perut (striae lividae, 

striae nigra, linea alba makin hitam) dan sekitar payudara 

(hiperpigmentasi aerola mamae, puting susu makin menonjol, 

kelenjar Montgomery menonjol, pembuluh darah menifes sekitar 

payudara) (Manuaba, 2010;h.108).  
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i) Epulis. Hipertropi papilla ginggiviae/gusi, sering terjadi pada 

triwulan pertama, dapat terjadi bila hamil (Manuaba, 2010;h.108). 

j) Varises atau penampakan pembuluh darah vena terutama bagi 

wanita yang mempunyai bakat. Varises dapat terjadi disekitar 

genetalia eksterna, kaki dan betis,dan payudara. Varises dapat 

menghilang setelah persalinan (Manuaba, 2010;h.108). 

2) Tanda kemungkinan hamil (Probability Sign) 

Menurur Manuaba (2010;h.108) Tanda kemungkinan ini dapat 

ditentukan oleh:    

a) Rahim membesar, sesuai dengan tuanya kehamilan. 

b) Pada pemeriksaan dalam, dijumpai tanda Hegar, tanda 

Chadwick, tanda Piscaseck, kontraksi Braxton Hicks dan teraba 

ballotement. 

c) Pemeriksaan tes biologis kehamilan positif, tetapi sebagian 

kemungkinan palsu. 

3) Tanda Pasti Hamil (Positive Sign)  

Menurut Manuaba (2010;h.109), tanda pasti kehamilan dapat 

ditentukan melalui: 

a) Gerakan janin dalam rahim 

Gerakan ini harus dapat diraba dengan jelas oleh pemeriksa. 

Gerakan janin baru dapat dirasakan pada usia kehamilan sekitar 

20 minggu.  
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b) Denyut jantung janin  

Dapat didengar dengan pada usia 12 minggu dengan 

menggukan alat fetal electrokardiograf (misalnya dopler). 

Dengan stetoscope laenec, DJJ baru dapat didengar pada usia 

kehamilan 18-20 minggu. 

c) Bagian-bagian janin 

Bagian-bagian janin yaitu bagian besar janin (kepala dan 

bokong) serta bagian kecil janin (lengan dan kaki) dapat diraba 

dengan jelas pada usia kehamilan lebih tau (trimester terakhir). 

Bagian janin ini dapat dilihat lebih sempurna lagi menggunakan 

USG. 

d. Pemeriksaan Diagnostik Kehamilan 

     Pemeriksaan diagnostik kehamilan adalah pemeriksaan yang 

dilakukan untuk memastikan seorang wanita sedang hamil atau tidak, 

bukan pemeriksaan yang dilakukan pada seorang wanita ketika ia sudah 

diketahui hamil. Pemeriksaan diagnostik kehamilan pada trimester 

pertama dan kedua mengacu pada kombinasi tanda-tanda tidak pasti, 

tanda mungkin dan tanda pasti. Pemeriksaan ini terdiri atas anamnesis, 

pemeriksaan fisik, pemeriksaan panggul, serta pemeriksaan laboratorium 

(Hani Ummi,2010;h.76). 

e. Diagnosa Banding Kehamilan 

     Menurut Manuaba (2010;h.109), Pembesaran perut wanita tidak 

selamanya merupakan suatu kehamilan sehingga perlu dilakukan 

diagnosa banding, diantaranya sebagai berikut : 
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1) Pseudosiesis (hamil palsu). Dijumpai tanda dugaan hamil, tetapi 

dengan pemeriksaan alat canggih dan tes biologis tidak menunjukkan 

kehamilan.   

2) Kistoma ovarii. Pembesaran perut, tetapi tidak disertai dengan tanda 

tanda hamil dan menstruasi terus berlangsung. Lamanya 

pembesaran perut dapat melampaui usia kehamilan. Pemeriksaan 

tes biologis kehamilan dengan hasil negatif.  

3) Tumor kandungan atau Mioma uteri. Terdapat pembesaran rahim, 

tetapi tidak disertai dengan tanda hamil. Bentuk pembesaran tidak 

merata. Perdarahan banyak saat menstruasi. 

4) Hematometra. Terlambat datang bulan yang dapat melampaui umur 

hamil, Perut terasa sakit setiap bulan, Terjadi tumpukan darah dalam 

rahim, Tanda dan pemeriksaan hamil tidak menunjukan hasil yang 

positif, Sebab himen in perforata. 

5) Kandung kemih yang penuh. Dengan melakukan kateterisasi, maka 

pembesaran perut akan menghilang. 

f. Perubahan Anatomi Fisiologi Pada Saat Kehamilan 

Perubahan anatomi dan fisiologi pada perempuan hamil adalah sebagai 

berikut : 

1) Uterus  

     Uterus akan mengalami pembesaran akibat peningkatan hormon 

esterogen dan progesteron, uterus akan mengalami  hipertrofi dan 

hipervaskularisasi akibat dari pertumbuhan dan perkembangan janin, 
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pertambahan amnion dan perkembangan plasenta yang berukuran 

30 gram menjadi 1000 gram (Hani Ummi 2011;h.51). 

2) Serviks 

     Terjadi hipervaskularisasi dan pelunakan pada serviks 

peningkatan hormon esterogen dan progesteron. Kerapuhan 

meningkat sehingga mudah berdarah saat melakukan senggama. Hal 

ini ditandai dengan tanda Chadwick, tanda Goodel dan keputihan 

(Hani Ummi.2011;h.52). 

3) Ovarium  

     Pada ovarium tidak terjadi pembentukan folikel baru dan hanya 

terlihat perkembangan dari korpus luteum. Hal ini ditandai dengan 

amenorea (Hani Ummi.2011;h.52). 

4) Vagina dan perineum  

     Pada vagina terjadi peningkatan produksi lendir oleh mukosa 

vagina, hipervaskulariasi pada vagina sehingga pada vagina akan 

terlihat berwarna keunguan yang dikenal dengan tanda Chadwick 

dan terjadi keputihan (Hani Ummi.2011;h.52). 

5)  Kulit  

     Pada kulit dinding perut akan terjadi perubahan warna menjadi 

kemerahan,kusam, dan kadang-kadang juga akan mengenai daerah 

payudara dan paha. Perubahan ini dihasilkan dari cadangan melanin 

pada daerah epidermaldan dermal yang penyebab pastinya belum 

dapat diketahui (Prawirohardjo, 2010;h.179). 
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6) Payudara  

     Prawirohardjo (2010;h.179), menjelaskan bahwa kehamilan 

perempuan akan merasakan payudaranya menjadi lebih lunak. 

Setelah bulan kedua payudara akan bertambah ukurannya dan vena-

vena di bawah kulit akan lebih terlihat. Putting payudara akan lebih 

besar, kehitaman,dan tegak. 

7) Perubahan Metabolik 

     Sebagian besar penambahan berat badan selama kehamilan 

berasal dari uterus dan isinya, kemudian payudara, volume darah, 

dan cairan ekstraseluler. Diperkirakan selama kehamilan berat badan 

akan bertambah 12,5 kg (Prawirohardjo, 2010;h.180) 

8) Sistem kardiovaskuler 

     Selama kehamilan jumlah leukosit akan meningkat yakni bekisar 

antara 5.000-12.000/µl dan mencapai puncaknya pada saat 

persalinan dan masa nifas bekisar antara 14.000-16.000/µl. 

Penyebab peningkatan ini belumm diketahui (Prawirohardjo, 

2010;h.180). 

9) Sistem Respirasi  

     Peningkatan vaskulerisasi yang merupakan respons terhadap 

peningkatan kadar esterogen, juga terjadi pada traktus pernafasan 

atas. Oleh karena kapiler membesar, terbentuklah edema dan 

hiperemia di hidung, faring, laring, trakhea dan bronkus. Dengan 

semakin membesarnya uerus, maka akan mengalami desakan pada 

diafragma sehingga naik 4cm, terjadi pelebaran sudut toraks dari 68 
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menjadi 103 derajat, peningkatan progesteron menyebabkan 

peningkatan pusat saraf untuk konsumsi oksigen (Hani Ummi, 

2011;64). 

10) Traktus digestivus 

     Seiring makin besarnya uterus, lambung dan usus akan tergeser. 

Demikian juga dengan yang lainnya seperti apendiks yang akan 

bergeser ke arah atas dan lateral (Prawirohardjo, 2010;h.185) 

11) Traktus urinarius  

     Pada bulan-bulan pertama kehamilan kandung kemih akan 

tertekan oleh  uterus yang mulai membesar sehingga menimbulkan 

sering berkemih. Pada akhir kehamilan, jika kepala janin sudah mulai 

turun pintu atas panggul. Keluhan itu akan timbul kembali 

(Prawirohardjo, 2010;h.185). 

g. Perubahan Dan Adaptasi Psikologis Dalam Masa Kehamilan 

1) Trimester Pertama 

     Trimester pertama sering dianggap sebagai periode penyesuaian, 

penyesuaian yang dilakukan wanita adalah terhadap kenyatan bahwa 

ia sedang mengandung. Penerimaan kenyataan ini dan arti semua ini 

bagi dirinya merupakan tugas psikologis yang paling penting pada 

trimester pertama kehamilan (Walyani, S.E, 2015;h.64). 

2) Trimester Kedua 

     Trimester kedua sering dikenal sebaga periode kesehatan yang 

baik, yakni ketika wanita merasa nyaman dan bebas dari segala 

ketidaknyamanan yang normal saat hail. Namun, trimester dua juga 
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merupakan fase ketika wanita menelusur ke dalam dan paling banyak 

mengalami kemunduran (Walyani, S.E, 2015;h.65). 

3) Trimester Ketiga 

     Trimester tiga sering disebut periode penantian dengan penuh 

kewaspadaan. Pada periode ini wanita mulai menyadari kehadiran 

bayi sebagai makhluk yang terpisah sehingga ia menjadi tidak sabar 

menanti kehadiran  sang bayi. Ada perasaan was-was mengingat 

bayi dapat lahir kapanpun. Hal ini membuatnya berjaga-jaga 

sementara ia memperhatikan dan menunggu tanda dan gejala 

persalinan muncul (Walyani, S.E, 2015;h.66). 

h. Ketidaknyamanan Dalam Kehamilan  

Menurut Varney (2007), menyatakan bahwa ketidaknyamanan umum 

selama kehamilan 

1) Nausea 

     Nausea dengan atau tanpa disertai dengan muntah-muntah, 

ditafsirkan keliru sebagai morning sickness, tetapi paling sering 

terjadi pada siang atau sore hari bahkan sepanjang hari. Nausea 

lebih kerap terjadi pada saat perut kosong sehingga biasanya 

menjadi lebih parah pada pagi hari. Nausea merupakan masalah 

umum yang dialami oleh lebih dari sebagian hingga tiga perempat 

wanita hamil. Salah satu cara untuk meringankan morning sickness 

adalah makan porsi kecil tapi sering, makan biskuit kering atau roti 

bakar sebelum beranjakdari tempat tidur dipagi hari, minum minuman 

yang mengandung karbonat khususnya gingerale, hindari makanan 
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yang beraroma kuat, batasi lemak, istirahat, dan penggunaan obat-

obatan sesuai dengan resep dokter (Varney, 2007;h.536). 

2) Ptialisme (Saliva berlebihan) 

     Merupakan kondisi yang tidak lazim, yang dapat disebabkan oleh 

peningkatan seksresi air liur yang berlebihan (1-2L perhari). 

Hipersaliva disebabkan oleh karena peningkatan keasaman dalam 

mulut atau peningkatan asupan zat pati, yang menstimulasikan 

kelenjar mengalami sekresi berlebihan (Varney, 2007;h.537). 

3) Keletihan 

     Keletihan dialami pada trimester pertama, namun alasannya 

belum diketahui. Salah satu dugaan adalah bahwa keletihan 

diakibatkan oleh penurunan drastis laju metabolisme dasar pada awal 

kehamilan, tetapi alasan hal ini terjadi masih belum jelas 

(Varney,2007;h.537). 

4) Nyeri punggung bagian atas 

     Nyeri punggung bagian atas terjasi selama kehamilan trimester 

pertama akibat peningkatan ukuran payudara, yang membuat 

payudara menjadi lebih berat. Metode untuk mengurangi nyeri ini 

ialah dengan menggunakan bra yang berukuran sesuai dengan 

ukuran payudara (Varney, 2007;h.538). 

5) Leukorea  

     Leukorea adalah sekresi vagina dalam jumlah besar, dengan 

konsistensi kental atau cair, yang dimulai pada trimester pertama. 

Upaya untuk mengatasi leukorea adalah dengan memperhatikan 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Dian Meiliana Dewi, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



21 

 

 

 

kebersihan tubuh pada area tersebut dan mengganti panty berbahan 

katun dengan sering (Varney, 2007;h.538). 

6) Peningkatan frekuensi berkemih 

     Frekuensi berlebih selama trimester pertama terjadi akibat 

peningkatan berat pada fundus uterus. Satu-satunya metode yang 

dapat dilakukan untuk mengurangi frekuensi berkemih ini adalah 

menjelaskan mengapa hal tersebut tersebut dan mengurangi asupan 

cairan sebelum tidur malam (Varney, 2007;h.538). 

7) Heartburn (nyeri ulu hati) 

     Heartburn disebabkan oleh peningkatan hormon progesteron, 

esterogen dan relaxing yang menyebabkan relaksasi otot-otot dan 

organ termasuk sistem pencernaan (Irianti Bayu dkk, 2013;h.62). 

8) Konstipasi 

     Konstipasi diduga terjadi akibat penurunan peristaltik yang 

disebabkan relaksasi otot polos pada usus besar ketika terjadi 

peningkatan jumlah progesteron. Cara penanganan konstipasi antara 

lain asupan cairan yang adekuat, konsumsi buah prem atau jus prem 

karena prem merupakan laksatif ringan alami, istirahat cukup, minum 

air hangat, dan makan makanan berserat (Varney,2007;h.539). 

i. Asuhan Antenatal Care 

1) Pengertian Asuhan Antenatal Care 

     Asuhan antenatal care adalah suatu program yang terencana 

berupa observasi, edukasi, dan penanganan medik pada ibu hamil, 
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untuk memperoleh suatu proses kehamilan dan persiapan persalinan 

yang aman dan memuaskan (Walyani, S.E,2015;h.78). 

2) Tujuan Asuhan Antenatal Care 

    Walyani, S.E (2015;h.79) menyatakan bahwa tujuan asuhan 

antenatal care yaitu : 

a) Memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan 

ibu dan tumbuh kembang bayi. 

b) Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental dan 

sosial ibu juga bayi. 

c) Mengenali secara dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi 

yang mungkin terjadi setelah hamil, termasuk riwayat penyakit 

secara umum, kebidanan, dan pembedahan. 

d) Mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan 

selamat, ibu maupun bayinya dengan trauma seminimal 

mungkin. 

e) Mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan nomal dan 

pemberian ASI ekslusif. 

f) Mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima 

kelahilan bayi agar dapat tumbuh kembang secara normal  

3) Jadwal pemeriksaan Antenatal 

     Menurut Manuaba (2010;h.111) menyatakan bahwa dengan 

memerhatikan batasan dan tujuan pengawasan antenatal, maka 

jadwal pemeriksaan adalah sebagai berikut: 
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a) Pemeriksaan pertama : Pemeriksaan pertama dilakukan segera 

setelah diketahui terlambat haid. 

b) Pemeriksaan ulang 

(1) Setiap bulan sampai umur kehamilan 6 sampai 7 bulan. 

(2) Setiap 2 minggu sampai kehamilan berumur 8 bulan 

(3) Setiap 1 minggu sejak umur kehamilan 8 bulan sampai 

terjadi persalinan 

c) Pemeriksaan khusus bila terdapat keluhan tertentu.  

4) Pelayanan Asuhan Standar Antenatal 

Menurut Kemenkes (2010), Pelayanan antenatal terpadu dan 

berkualitas secara keseluruhan meliputi hal-hal sebagai berikut : 

a) Memberikan pelayanan dan konseling kesehatan termasuk gizi 

agar kehamilan berlangsung sehat; 

b) Melakukan deteksi dini masalah, penyakit, penyulit/komplikasi 

kehamilan; 

c) Menyiapkan persalinan yang bersih dan aman; 

d) Merencanakan antisipasi dan persiapan dini untuk melakukan 

rujukan jika terjadi penyulit/komplikasi; 

e) Melakukan penatalaksanaan kasus serta rujukan cepat dan tepat 

waktu bila diperlukan; 

f) Melibatkan ibu dan keluarganya terutama suami dalam menjaga 

kesehatan dan gizi ibu hamil, menyiapkan persalinan dan 

kesiagaan bila terjadi penyulit/kompikasi.  
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     Menurut Kemenkes RI (2010), Dalam melakukan pemeriksaan 

antenatal, tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan yang 

berkualitas sesuai standar terdiri dari: 

a) Timbang berat badan tinggi badan  

Penimbangan berat badan pada setiap kali kunjungan antenatal 

dilakukan untuk mendeteksi adanya gangguan pertumbuhan 

janin. Dikategorikan adanya resiko apabila hasil pengukuran 

<145 cm. 

b) Pengukuran Lingkar lengan atas (LILA) 

Pengukuran LILA hanya dilakukan pada kontak pertama untuk 

skrining ibu hamil berisiko kurang energi kronis (KEK). Ibu hamil 

dengan KEK akan dapat melahirkan bayi berat lahir rendah 

(BBLR). 

c) Ukur tekanan darah  

Pengukuran tekanan darah pada setiap kali kunjungan antenatal 

dilakukan untuk mendeteksi adanya hipertensi (tekanan darah  

lebih dari 140/90 mmHg). Tekanan darah normal berkisar 

systole/ diastole 110/80 – 120/80 mmHg. 

d) Ukur tinggi fundus uteri 

Pengukuran tinggi fundus uteri pada setiap kali kunjungan 

antenatal dilakukan untuk mendeteksi pertumbuhan janin sesuai 

atau tidak dengan umur kehamilan. Jika tinggi fundus tidak 

sesuai dengan umur kehamilan, kemungkinan ada gangguan 
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pertumbuhan janin. Standar pengukuran menggunakan pita 

pengukur setelah kehammilan 24 minggu.  

    Tabel 2.1 Tinggi fundus uteri berdasarkan umur kehamilan 

Umur kehamilan 
(minggu) 

Tinggi Fundus Uteri (TFU) 

12  3 jari diatas simfisis 
16  Pertengahan pusat-simfisis  
20  3 jari dibawah pusat 
24  Setinggi pusat 
28  3 jari diatas pusat 
32  Pertengahan pusat-prosesus xiphoideus (px) 
36  3 jari dibawah prosesus xiphoideus (px) 

40 cm Pertengahan pusat-prosesus xiphoideus (px) 
Sumber : Sulistyawati (2011;h.60) 

e) Hitung denyut jantung janin (DJJ) 

Penilaian DJJ dilakukan pada akhir trimester I dan selanjutnya 

setiap kali kunjungan antenatal. DJJ lambat kurang dari 

120/menit atau DJJ cepat lebih dari 160/menit menunjukan 

adanya gawat janin. 

f) Tentukan presentasi janin 

Menentukan presentasi janin dilakukan pada akhir trimester II 

dan selanjutnya setiap kali kunjungan antenatal. Pemeriksaan ini 

dimaksudkan untuk mengetahui letak janin. 

g) Beri imunisasi Tetanus Toksoid (TT) 

Untuk mencegah terjadinya tetanus neonatorum, ibu hamil harus 

mendapat imunisasi TT. Pada saat kontak pertama, ibu hamil 

harus diskirining status imunisasi TT-nya. Pemberian imunisasi 

TT pada ibu hamil disesuaikan dengan status imunisasi ibu saat 

ini. 
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Tabel 2.2 Pemberian Imunisasi TT 
Imunisasi Interval % perlindungan Masa perlindungan 
TT 1 Kunjungan ANC pertama 0 % Tidak ada 
TT 2 4 minggu setelah TT 1 80 % 3 tahun 
TT 3 6 bulan setelah TT 2 95 % 5 tahun 
TT 4 1 tahun setelah TT 3 99 % 10 tahun 
TT 5 1 tahun setelah TT 4 99 % 25 tahun/seumur hidup 

Sumber : Walyani, S.E, 2015;hal. 81 

h) Beri tablet tambah darah (tablet besi), 

Untuk mencegah anemia gizi besi, setiap ibu hamil harus 

mendapat tablet besi minimal 90 tablet selama kehamilan 

diberikan sejak kontak pertama. 

i) Pemeriksaan laboratorium. 

Pemeriksaan laboratorium dilakukan pada saat antenatal 

meliputi: 

1) Pemeriksaan golongan darah, 

2) Pemeriksaan kadar haemoglobin darah (Hb), 

3) Pemeriksaan protein dalam urine, 

4) Pemeriksaan kadar gula darah, 

5) Pemeriksaan darah Malaria, 

6) Pemeriksaan tes sifilis, 

7) Pemeriksaan HIV, 

8) Pemeriksaan BTA. 

j) Tatalaksana/penanganan kasus 

Berdasarkan hasil pemeriksaan antenatal diatas dan hasil 

pemeriksaan laboratorium, setiap kelainan yang ditemukan pada 

ibu hamil harus ditangani sesuai dengan standar dan 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Dian Meiliana Dewi, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



27 

 

 

 

kewenangan tenaga kesehatan. Kasus-kasus yang tidak dapat 

ditangani dirujuk sesuai dengan sistem rujukan. 

j. Komplikasi pada kehamilan  

Menurut Mochtar (2011), komplikasi pada kehamilan meliputi : 

1) Hiperemesis Gravidarum 

mual dan muntah berlebihan pada wanita hamil sampai menganggu 

pekerjaan sehari-hari karena keadaan umumnya menjadi buruk, 

karena terjadi dehidrasi. Sebab pastinya belum diketahui (Mochtar, 

2011;h.142). 

2) Preeklamsi dan Eklamsi 

Preeklamsi dan eklamsi merupakan kesatuan penyakit yang 

langsung disebabkan oleh kehamilan, sebab terjadinya masih belum 

jelas. Preeklamsi dan eklamsi merupakan kumpulan gejala yang 

timbul pada ibu hamil, bersalin, dan dalam masa nifas terdiri dari 

trias; hipertensi, proteinuria, dan edema; yang kadang disertai 

dengan komvulsi sampai koma (Mochtar, 2011;h.143). 

3) Perdarahan dalam kehamilan seperti abortus. 

Menurut Mochtar (2011;h.150), abortus adalah pengeluaran hasil 

konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. 

4) Kelainan letak kehamilan (kehamilan ektopik) 

Menurut Mochtar (2011;h.159), kehamilan ektopik adalah kehamilan 

dengan hasil konsepsi berimplantasi diluar endometrium rahim. 
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5) Penyakit trofoblas 

Menurut Mochtar (2011;h.167), penyakit trofoblast karena kehamilan 

berasal dari kelainan pertumbuhan trofoblas plasenta dibagi atas 

empat bentuk kliniko patologis yaitu mola hidatidosa, mola invasif, 

Choriocarsinoma,dan plasental site thropoblastic tumor. 

6) Penyakit dan kelainan plasenta dan tali pusat. 

Menurut Mochtar (2011;h.171), penyakit plasenta diantaranya adalah 

infark plasenta, tumor plasenta, dan plasentisis dan korio-amnionitis. 

Sedangkan kelainan dan penyakit tali pusat meliputi kelainan insesri 

tali pusat, kelainan panjang tali pusat dan kelainan lainnya. 

7) Air ketuban (liquor Amnii/Amniotic Fluid) 

a) Oligohidramnion yaitu keadaan dimana air ketuban kurang dari 

normal, yaitu leh dari ½ liter (Mochtar, 2011;h.175). 

b) Hirdamnion yaitu suatu keadaan dimana jumlah air ketuban jauh 

lebih banyak dari normal, biasanya kalau lebih dari 2 liter 

(Mochtar, 2011;h.175). 

c) Ketuban pecah dini atau sebelum waktunya. 

(1) Pengertian 

     Menurut Manuaba (2002) dalam Maryunani (2016;h.199), 

Ketuban pecah dini (KPD) adalah pecahnya ketuban 

sebelum terdapat tanda persalinan dan setelah ditunggu 

satu jam belum ada persalinan; waktu sejak pecah ketuban 

sampai terjadi kontraksi rahim disebut kejadian ketuban 

pecah dini (periode laten). 
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     Norma (2013;h.246) menyatakan bahwa ketuban pecah 

dini (KPD) didefinisikan sebagai pecahnya ketuban sebelum 

waktunya melahirkan. Hal ini dapat terjadi pada akhir 

kehamilan maupun jauh sebelum waktunya melahirkan. KPD 

preterm adalah KPD sebelum usia kehamilan 37 minggu. 

KPD yang memanjang adalah KPD yang terjadi lebih dari 12 

jam sebelum waktunya melahirkan. Ketuban pecah dini 

adalah pecahnya selaput ketuban sebelum ada tanda-tanda 

persalinan.  

(2) Penyebab 

Menurut Manuaba (2010;h.283), penyebab ketuban pecah 

dini mempunyai dimensi multifaktorial yang dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

(a) Serviks inkopenten 

(b) Ketegangan rahim berlebihan: kehamilan kembar, 

hidramnion 

(c) Kelainan letak janin dalam rahim: letak sungsang, letak 

lintang. 

(d) Kemungkinan kesempitan panggul : perut gantung, 

bagian terendah belum masuk PAP, disproporsi 

sefalospelvik. 

(e) Kelainan bawaan dari selaput ketuban. 
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(f) Infeksi yang menyebabkan terjadinya proses 

biomekanik pada selaput ketuban dalam bentuk 

proteolitik sehingga memudahkan ketuban pecah. 

(3) Tanda dan gejala 

Menurut Norma (2013;h.248), tanda yang terjadi adalah 

keluarnya cairan ketuban merembes melalui vagina. Aroma 

air ketuban berbau amis dan tidak seperti bau amoniak, 

mungkin cairan tersebut masih merembes atau menetes, 

dengan ciri pucat dan bergaris warna merah. Cairan ini tidak 

akan berhenti atau kering karena terus diproduksi sampai 

kelahiran. Demam, bercak vagina yang banyak, nyeri perut, 

denyut jantung bertambah cepat merupakan tanda-tanda 

infeksi yang terjadi. 

(4) Diagnosis 

Menurut Manuaba (2010;h.283), diagnosis ketuban pecah 

dini tidak sulit ditegakan karena keterangan terjadi 

pengerluaran cairan mendadak disertai dengan bau yang 

khas. Selain keterangan yang disampaikan dapat dilakukan 

beberapa pemeriksaan yang menetapkan bahwa cairan 

yang keluar adalah cairan ketuban, diantaranya adalah uji 

ferning dan uji nitrazin. 

(5) Prognosis 

Menurut Maryunani (2016;h.206), pengaruh ketuban pecah 

dini terhadap ibu adalah infeksi dalam persalinan dan masa 
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nifas, partus lama, perdarahan postpartum, meningkatkan 

tindakan operatif obstetric (SC), morbiditas dan mortalitas 

ibu. Dan pengaruh terhadap janin adalah prematuritas, 

prolaps tali pusat, hipoksia dan asfiksia sekunder, sindrom 

deformitas janin (hypoplasia paru, deformitas ekstremitas, 

dan pertumbuhan janin terhambat) dan meningkatkan 

morbiditas dan mortalitas perinatal. 

(6) Komplikasi  

Menurut Mochtar (2011;h.178), komplikasi pada anak 

meliputi  IUFD san IPFD, asfiksia dan prematuritas. 

Sedangkan pada ibu yaitu partus lama dan infeksi, atonia 

uteri, perdarahan postpartum atau infeksi nifas. 

     Menurut Manuaba (2010;h.283), ketuban pecah dini 

mengakibatkan hubungan langsung antara dunia luar dan 

ruangan dalam rahim, sehingga memudahkan terjadinya 

infeksi asenden. Makin lama periode laten, makin besar 

kemungkinan infeksi dalam rahim, persalinan prematuritas 

dan selanjutnya meningkatkan kejadian kesakitan dan 

kematian ibu dan bayi atau janin dalam rahim. Selain itu 

Ketuban pecah dini yang disertai dengan kelainan letak akan 

mempersulit pertolongan persalinan yang dilakukan ditempat 

dengan fasilitas belum memadai. 
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(7) Pemeriksaan penunjang 

Menurut Sukarni (2014;h.64), pemeriksaan penunjang 

diantaranya adalah : 

(a) Pemeriksaan leukosit darah >15.000/ul bila terjadi 

infeksi. 

(b) Tes lakmus berubah menjadi warna biru. 

(c) Amniosensitas. 

(d) USG 

(8) Penatalaksanaan 

     Sedangkan menurut Manuaba (2012;h.456), menjelaskan 

bahwa kejadian ketuban pecah dini sekitar 5-8% diantaranya 

segera diikuti oleh persalinan dalam 5-6 jam, sekitar 95% 

diikuti oleh persalinan dalam waktu 72-95 jam, dan 

selebihnya memerlukan tindakan konservatif atau aktif 

dengan menginduksi persalinan atau operatif. 

(a) Penatalaksanaan KPD pada kehamilan aterm (>37 

minggu). 

     Pada kehamilan lebih dari 36 minggu, bila ada his, 

pimpin meneran dan akselerasi bila ada inersia uteri. 

Bila tidak ada his, lakukan induksi persalinan bila 

ketuban pecah kurang dari 6 jam dan skor pelvik kurang 

dari 5 atau ketuban pecah dini lebih dari 6 jam dan skor 

pelviks lebih dari 5, seksio sesarea bila ketuban 5 jam 

dan skor pelviks kurang dari 5 (Sukarni,2014;h.66).      
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     Beberapa peneltian menyebutkan lama periode laten 

dan durasi KPD keduanya mempunyai hubungan yang 

bermakna dengan peningkatan kejadian infeksi dan 

komplikasi lain dari KPD. Sekitar 70-80% kehamilan 

genap bulan akan melahirkan dalam waktu 24 jam 

setelah kulit ketuban pecah, bila dalam 24 jam setelah 

kulit ketuban pecah belum ada tanda-tanda persalinan 

maka dilakukan induksi persalinan, dan bila gagal 

dilakukan bedah caesar. 

     Pemberian antibiotik profilaksis dapat menurunkan 

infeksi pada ibu, namun waktu pemberian antibiotik 

hendaknya diberikan segera setelah diagnosis KPD 

ditegakan dengan pertimbangan tujuan profilaksis, lebih 

dari 6-8 jam dengan alasan penderita akan menjadi 

inpartu dengan sendirinya. 

     Pelaksanaan induksi persalinan perlu pengawasan 

yang sangat ketat terhadap keadaan janin, ibu dan 

jalannya proses persalinan berhubungan dengan 

komplikasi (Norma, 2013;h.252). 

(b) Penatalaksanaan KPD kehamilan preterm (<37 minggu) 

     Pada kasus KPD dengan umur kehamilan yang 

kurang bulan tidak dijumpai tanda-tanda infeksi 

pengelolaanya bersifat konservatif disertai pemberian 

antibiotik yang adekuat sebagai profilaksi. Penderita 
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perlu dirawat di RS, ditidurkan dengan posisi 

trendelenberg, tidak perlu dilakukan VT untuk 

mencegah terjadinya infeksi dan kehamilan diusahakan 

mencapai 37 minggu, obat-obatan uteronelaksen atau 

tocolitic agent diberikan juga tujuan menunda proses 

persalinan. 

     Sikap konservatif meliputi pemeriksaan leukosit 

darah tepi setiap hari, pemeriksaan tanda-tanda vital 

terutama temperatur setiap 4jam, pengawasan DJJ, 

pemberian antibiotik mulai saat diagnoss ditegakan dan 

selanjutnya setiap 6 jam. Pemberian kortikosteroid 

antenatal pada preterm KPD yaitu pemberian 

betametason 2 dosis masing-masing 12 mg IM tiap 24 

jam atau dexametason 4 dosis masing-masing 6 mg tiap 

12 jam (Norma, 2013;h.523). 

2. Persalinan 

a. Pengertian 

     Persalinan normal (WHO) adalah persalinan yang dimulai secara 

spontan beresiko rendah pada awal persalinan dan tetap demikian 

selama prosess persalinan, bayi dilahirkan spontan dengan presentasi 

belakang kepada pada usia kehamilan 37 hingga 42 minggu lengkap 

setelah persalinan ibu dan bayi dalam keadaan baik. Menurut 

Prawirohardjo (2005) dalam Walyani, S.E (2016;h.4 ) menyatakan bahwa 
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Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup 

dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar. 

     Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan 

plasenta), yang telah cukup bulan atau dapat hidup diluar kandungan 

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

bantuan (kekuatan sendiri) (Manuaba, 2010;h.164). 

    Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa persalinan adalah proses pengeluaran hasil 

konsepsi yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu) 

dikeluarkan sebagai akibat dari kontraksi teratur, progresif dan kuat.  

b. Etiologi persalinan 

     Sebab terjadinya persalinan sampai saat ini masih merupakan teori-

teori yang komplek. Faktor-faktor humoral, pengaruh prostaglandin, 

struktur uterus, sirkulasi uterus, pengaruh saraf dan nutrisi disebut 

sebagai faktor yang mengakibatkan partus mulai. Perubahan-perubahan 

dalam biokimia dan biofisika telah banyak mengungkapkan mulai dan 

berlangsungnya partus, antara lain penurunan kadar hormon estrogen 

dan progesteron. Seperti dikatahui progesterone meupakan penenang 

bagi otot-otot uterus (Walyani, S.E, 2016;h.6). 

1) Penyebab mulainya persalinan 

Menurut Mochtar (2011;h.70) Ada lima penyebab mulainya 

persalinan, yaitu sebagai berikut: 
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a) Teori penurunan hormon, 1-2 Minggu sebelum partus, mulai 

terjadi penurunan kadar hormon estreogen dan progesteron. 

Progesteron bekerja sebagai penenang otot-otot polos rahim.  

b) Teori plasenta menjadi tua, penuaan plasenta akan 

menyebabkan turunnya kadar esterogen dan progestreon 

sehingga terjadi kekejangan pembuluh darah. Hal ini akan 

menimbulkan kontraksi rahim. 

c) Teori distensi rahim, rahim yang menjadi besar dan meregang 

menyebabkan iskemia otot-otot rahim sehingga mengganggu 

sirkulasi uteroplasenta. 

d) Teori iritasi mekanik; dibelakang serviks, terletak ganglion 

servikale (pleksus Frankenhauser). Apabila ganglion tersebut 

digeser dan ditekan, misalnya oleh kepala janin akan timbul 

kontraksi uterus. 

e) Induksi partus (Induction of labour). Partus dapat pula 

ditimbulkan dengan: 

(1) Gagang laminaria, beberapa lmainaria dimauskna dalam 

kanalis servisis denan tujuan merangsang pleksus 

Frankenhauser. 

(2) Amniotomi, pemecahan ketuban. 

(3) Tetesan oksitosin, pemberian oksitosin melalui tetesan per 

infus. 
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c. Tanda-tanda persalinan 

Menurut Manuaba (2010;h.173), tanda-tanda persalinan yaitu : 

1) Terjadinya his persalinan. His mempunyai ciri khas pinggang 

trasanyeri menjalar ke depan, teratur, interval makin pendek, dan 

kekuatannya makin besar, mempunyai pengaruh terhadap perubahan 

serviks, makin beraktivitas (jalan) kekuatan makin bertambah. 

2) Pengeluaran lendir dan darah. Dengan his persalinan terjadi 

perubahan pada serviks yang menimbulkan pendataran dan 

pembukaan. Pembukaan menyebabkan lendir yang terdapat pada 

kanalis servikalis lepas. Terjadi perdarahan karena kapiler pembuluh 

darah pecah. 

3) Pengeluaran cairan. Pada beberapa kasus yang terjadi ketuban 

pecah yang menimbullkan cairan. Sebagian besar ketuban baru 

pecah menjelang pembukaan lengkap. Dengan pecahnya ketuban 

diharapkan persalinan berlangsung dalam waktu 24 jam. 

d. Faktor-faktor yang berperan dalam persalinan 

     Menurut Shofa Ilmiah (2015;h.16), menyatakan bahwa secara harfiah 

persalinan memang suatu kondisi yang fisiologis, akan tetapi perlu 

diketahui bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses 

persalinan, antara lain :  

1) Faktor passage (jalan lahir) 

     Menurut Walyani, S.E (2016;h.19) menyatakan bahwa Perubahan 

serviks, pendataran serviks, pembukaan serviks dan perubahan pada 

vagina dan dasar panggul. Jalan lahir dibagi atas bagian keras 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Dian Meiliana Dewi, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



38 

 

 

 

tulang-tulang panggul dan bagian lunak seperti otot-otot, jaringan-

jaringan, ligamen-ligamen. 

2) Faktor Power (Tenaga yang mendorong bayi keluar) 

     Menurut Shofa Ilmiah (2015;h.22), menyatakan bahwa kekuatan 

atau tenaga unutk melahirkan terdiri dari his palsu atau kontraksi 

uterus dan tenaga meneran dari ibu. Power merupakan tenaga 

primer atau kekuatan utama yang dihasilkan oleh adanya kontraksi 

dan retraksi otot-otot rahim. Kekuatan yang mendorong janin keluar 

terdiri dari : 

a) His (kontraksi otot uterus) 

Adalah kontraksi uterus karena otot-otot polos rahim bekerja 

dengan baik dan sempurna. Pada waktu kontraksi rahim 

menguncup sehingga menjadi lebih tebal dan lebih pendek. 

Kavum uteri menjadi lebih kecil serta mendorong janin dan 

kantung amnion kearah segmen bawah rahim dan serviks (Shofa 

Ilmiah;2015;h.23). 

b) Kontraksi otot-otot dnding perut. 

c) Kontraksi diafragma pelvisatau kekuatan mengejan. 

d) Ketegangan dan ligmentous action terutama ligamentum 

rotundum 

e) Pembagian his, dibagi menjadi 5 yaitu :   

(1) His palsu atau pendahuluan, yaitu his tidak kuat dan tidak 

teratur, serta tidak terjadi dilatasi serviks. 
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(2) His pembukaan kala I yaitu his pembukaan serviks sampai 

terjadi pembukaan lengkap 10, Mulai makin, semakin teratur 

dan sakit. 

(3) His pengeluaran atau his mengejan (kala II). His Sangat 

kuat, teratur, simetris, koordinasi dan lama, Koordinasi 

bersama antar his kontraksi otot perut, kontraksi diafragma 

dan ligament untuk mengeluarkan janin. 

(4) His pelepasan uri (kala III) yaitu kontraksi sedang untuk 

melepaskan dan melahirkan plasenta. 

(5) His pengiring (kala IV) yaitu kontraksi lemah, masih sedikit 

nyeri, pengecilan rahim dalam beberapa jam atau hari 

(Walyani, S.E,2016;h.20). 

f) Kelainan power 

     Sangat mungkin ibu hamil tidak memiliki cukup power untuk 

mengejan. Ini biasanya dialami oleh ibu-ibu hamil yang sakit 

jantung atau asma yang membuat kemampuan mengejannya 

sedemikian lemah. Bisa juga akibat pengaruh dari penyakit lain. 

3) Passanger  

     Passanger utama lewat jalan lahir adalah janin. Ukuran kepala 

janin lebih lebar daripada bagian bahu, kurang lebih seperempat dari 

panjang ibu. 96% bayi dilahirkan dengan bagian kepala lahir pertama. 

Passanger terdiri dari janin, plasenta, dan selaput ketuban (Helen, 

2002 dalam Walyani, S.E, 2016;h.21). 
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4) Psikis ibu 

     Penerimaan klien atas jalannya perawatan antenatal (petunjuk 

dan persiapan untuk menghadapi persalinan), kemampuan klien 

untuk bekerjasama dengan penolong, dan adaptasi terhadap rasa 

nyeri persalinan (Walyani, S.E, 2016;h.12) . 

5) Penolong 

     Meliputi ilmu penetahuan, ketrampilan, pengalaman, kesabaran, 

pengertiannya dalam menghadapi klien baik primipara dan multipara 

(Walyani, S.E, 2016;h.12). 

e. Tahapan Persalinan 

Pada proses persalinan menurut (Mochtar, 2011), di bagi menjadi 4 kala 

yaitu :  

1) Persalinan Kala 1 : Pembukaan 

Menurut Mochtar (2011;h.71), Waktu untuk pembukaan serviks 

sampai menjadi pembukaan lengkap (10 cm). Inpartu ditandai 

dengan keluarnya lendir bercampur darah, karena serviks ,mulai 

membuka (dilatasi) dan mendatar (effacement). Kala pembukaan 

dibagi atas dua fase yaitu: 

a) Fase laten: pembukaan serviks yang berlangsung lambat sampai 

pembukaan 3 cm lamanya 7-8 jam. 

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

subfase: 

(1) Periode akselerasi : berlangsung 2 jam pembukaan menjadi 4 

cm. 
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(2) Periode dilatasi maksimal ; selama 2 jam, pembukaan 

berlangsung sepat menjadi 9 cm. 

(3) Periode deselerasi : berlangsung lambat dalam waktu 2 jam 

pembukaan menjadi 10 cm (lengkap). 

2) Persalinan Kala II : Kala Pengeluaran Janin 

     Menurut Mochtar (2011;h.71), pada kala pengeluaran janin, His 

terkoordinir, kuat, cepat dan lebih lama kira-kira 2-3 menit sekali, 

Kepala janin telah turun masuk ruang panggul dan secara reflektoris 

menimbulkan rsa ingin mengejan karena tekanan pada rektum, ibu 

merasa ingin BAB dengan tanda anus membuka. 

     Pada waktu kepala janin mulai kelihatan, vulva membuka dan 

perineum meregang, dengan his dan  mengejan yang tersempit 

kepala akan lahir dan diikuti seluruh badan janin. Lama pada kala II 

ini pada primi dan multipara berbeda yaitu pada Primipara kala II 

berlangsung 1,5 jam – 2 jam sedangkan pada Multipara berlangsung 

0,5 jam – 1 jam (Mochtar, 2011;h.73). 

3) Kala III : Kala Uri 

     Menurut Mochtar (2011;h.73), setelah bayi lahir, kontraksi rahim 

beristirahat sebentar. Uterus teraba setinggi pusat dan berisi plasenta 

yang menjadi tebal 2 kali sebelumnya. Beberapa saat kemudian 

timbul his pengeluaran dan pelepasan uri, dalam waktu 5-10 menit 

seluruh plasenta terlepas, terdorong ke dalam vagina dan akan lahir 

spontan atau dengan sedikit dorongan (brand androw) dari atas 

simfisis atau fundus uteri. Seluruh proses biasanya berlangsung 5-30 
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menit setelah bayi lahir. Pengeluaran plasenta biasanya disertai 

dengan pengeluaran darah kira-kira 100-200 cc. 

a) Tanda kala III terdiri dari 2 fase :  

(1) Fase pelepasan diri 

Menurut Mochtar (2011;h.80), Mekanisme pelepasan uri 

terdiri atas : 

(a) Schultze  

Data ini sebanyak 80 %  yang lepas terlebih dahulu di 

tengah kemudian terjadi reteroplasenterhematoma yang 

menolak uri mula-mula di tengah kemudian seluruhnya, 

menurut cara ini pendarahan biasanya tidak ada 

sebelum uri lahir dan banyak setelah uri lahir. 

(b) Dunchan  

Lepasnya dimulai dari pinggirnya, jadi lahir terlebih 

dahulu dari pinggir (20%). Darah akan mengalir semua 

antara selaput ketuban. 

(c) Serempak dari tengah dan pinggir plasenta 

(2) Fase pengeluaran uri  

Menurut Mochtar (2011;h.80) perasat-perasat untuk 

mengetahui lepasnya uri yaitu : 

(a) Kustner 

Meletakkan tangan pada tekanan pada/ diatas simfisis, 

tali pusat ditegangkan, bila plasenta masuk berarti belum 
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lepas, bila tali pusat diam dan maju (memanjang) berarti 

palsenta sudah terlepas. 

(b) Klien  

Sewaktu ada his rahim kita dorong sedikit, bila tali pusat 

masuk, berarti uri belum lepas, jika tali pusat diam atau 

turun, uri sudah lepas. 

(c) Strastman 

Tegangkan tali pusat dan ketuk pada fundus, bila tali 

pusat bergetar berarti belum lepas, bila tidak bergetar 

berarti sudah terlepas. 

b) Tanda-tanda lain lepasnya uri adalah:  

(1) Rahim menonjol diatas symfisis. 

(2) Tali pusat bertambah panjang. 

(3) Rahim membundar dan keras. 

(4) Keluar darah secara tiba-tiba . 

c) Manajemen aktif kala III (MAK III) 

     Tujuan manajemen aktif kala III adalah untuk menghasilkan 

kontraksi uterus yang lebih efektif sehingga dapat 

mempersingkat waktu, mencegah perdarahan dan mengurangi 

kehilangan darah kala III persalinan jika dibandingkan dengan 

penatalaksanaan fisiologis. Sebagian besar angka kematian dan 

kesakitan ibu di Indonesia disebabkan oleh perdarahan 

pascapersalinan dimana sebagian besar disebabkan oleh atonia 

uteri dan retensio plasenta yang sebenarnya dapat dicegah 
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dengan melakukan manajemen aktif kala III (JNPK-KR, 

2014;h.100). 

     Keuntungan manajement aktif kala III adalah persalinan kala 

tiga yang lebih singkat, mengurangi jumlah kehilangan darah, 

dan mengurangi kejadian retensio plasenta. Manajemen aktif 

kala III terdiri dari tiga langkah utama yaitu pemberian suntikan 

oksitosin dalam satu menit pertama setelah bayi lahir, melakukan 

penegangan tali pusat dan memasasse fundus uteri (JNPK-KR, 

2014;h.101). 

4) Kala IV (Tahap Pengawasan) 

     Kala IV berisi tentang tekanan darah, nadi, temperatur, tinggi 

fundus, kandung kemih, dan perdarahan. Pemantauan kala IV ini 

sangat penting terutama untuk menilai deteksi dini resiko atau 

kesiapan penolong mengantisipasi komplikasi perdarahan pasca 

persalinan (JNPK-KR, 2014;h.73). 

     Sebagian besar kejadian kesakitan dan kematian ibu yang 

disebabkan oleh perdarahan pasca persalinan terjadi selama empat 

jam pertama setelah kelahiran. Karena alasan ini sangatlah penting 

untuk memantau ibu secara ketat segera setelah persalinan. Jika 

tanda-tanda vital dan kontraksi uterus masih dalam batas normal 

selama dua jam pertama pascapersalinan, mungkin ibu tidak akan 

mengalami perdarahan pasca persalinan (JNPK-KR, 2014;h.73). 
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a) Memperkirakan kehilangan darah 

Sangat  sulit  untuk  memperkirakan  kehilangan  darah ibu 

bersalin secara tepat. Penilaian kehilangan darah sukar 

dilakukan karena darah seringkali bercampur dengan cairan atau 

urin dan mungkin terserap handuk, kain atau sarung (JNPK-KR, 

2014). 

b) Memeriksa perdarahan dari perineum 

Penyebab perdarahan dari laserasi atau robekan perineum dan 

vagina. Klasifikasi laserasi berdasarkan luasnya robekan:  

(1) Derajat satu : Terjadi robekan pada mukosa, komisura 

posterior dan kulit perineum. 

(2) Derajat dua : Robekan terjadi pada mukosa vagina, 

komisura posterior, kulit perineum dan otot 

perineum. 

(3) Derajat tiga : Terjadi robekan pada mukosa vagina, 

komisura posterior, kulit perineum, otot 

perineum dan otot sfingter ani. 

(4) Derajat 

empat 

: Terjadi robekan pada mukosa vagina, 

komisura posterior, kulit perineum, otot 

perineum dan otot sfingter ani dan dinding 

depan rectum. 

f. Kebutuhan Dasar Selama Persalinan 

     Menurut Sulistiyawati (2010;h.41), selama proses persalinan, pasien 

sangat membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar, yang dimaksud 
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dengan kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang sangat penting dan 

mutlak untuk dipenuhi selama proses persalinan. Menurut Walyani, S.E 

(2016), ada beberapa kebutuhan dasar ibu selama proses persalinan, 

antara lain : 

1) Dukungan fisik dan psikologis 

Dukungan dapat diberikan oleh orang-orang terdekat pasien (suami, 

keluarga, teman, perawat, bidan maupun dokter). Pendamping 

persalinan hendaknya orang yang sudah terlibat sejak dalam kelas-

kelas antenatal. 

2) Kebutuhan makanan dan cairan 

Untuk mencegah dehidrasi, pasien dapat diberikan banyak minum 

segar (jus buah) selama proses perslinan, namun bila mual/muntah 

dapat diberikan cairan IV (RL) (Walyani, S.E, 2016;h.27). 

3) Kebutuhan eliminasi 

Kandung kencing harus dikosongkan setiap 2 jam selam proses 

persalinan. Bila pasien tidak dapat berkemih sendiri dapat dilakukan 

kateterisasi oleh karena kandung kencing yang penuh akan 

menghambat penurunan bagian terbawah janin, selain itu juga 

meningkatkan rasa tidak nyaman yang tidak dikenali pasien karena 

bersamaan dengan munculnya kontraksi uterus(Walyani, S.E, 

2016;h.27). 

4) Posisioning dan aktivitas 

Walyani, S.E (2016;h.28) menyatakan bahwa peran bidan adalah 

untuk mendukung ibu dalam pemilihan posisi apapun yang 
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dippilihnya, menyarankan alternatif-alternatif hanya apabila ibu tidak 

efektif atau membahayakan dirinya sendiri atau bagi bayinya. Posisi 

untuk bersalin antara lain Duduk atau setengah duduk, merangkak 

atapun miring kiri. 

5) Pengurangan rasa nyeri  

Pendekatan-pendekatan untuk mengurangi rasa nyeri menurut 

Varney’s midwifery yaitu pengaturan posisi, relaksasi, istirahat dan 

privasi, asuhan diri, sentuhan atau masasse, pijatan ganda pada 

pinggul, kompres air hangat dan kompres air dingin, berendam,dan 

musik (Walyani, S.E, 2016;h.28). 

g. Tujuan Asuhan Persalinan  

     Menurut Prawirohadrjo (2010;h.334) menyatakan bahwa tujuan 

asuhan persalinan normal adalah mengupayakan kelangsungan hidup 

dan mencapai derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya, melalui 

berbagai upaya yang terintegrasi dan lengkap serta intervensi minimal 

sehingga prinsip keamanan dan kualitas pelayanan dapat terjaga pada 

tingkat yang optimal. 

h. Asuhan persalinan normal  

Menurut Shofa Ilmiah (2015), terdapat 58 langkah asuhan persalinan 

normal, yaitu : 

1) Mengamati tanda dan gejala persalinan kala dua yaitu: 

(a) Mendengar dan melihat gejala kala II: 

(1) ibu merasa ada dorongan yang kuat dan meneran (doran) 
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(2) merasa tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan  

vagina (teknus) 

(3) Perineum tampak menonjol (perjol) 

(4) Vulva vagina dan sfingter anal membuka (vulka) 

2) Menyiapkan pertolongan persalinan 

a) Pastikan perlengkapan, bahan, dan obat-obatan esensial untuk 

menolong persalinan dan menatalaksana komplikasi ibu dan BBL. 

(untuk asfiksia, sediakan tempat datar dan keras, 2 kain dan 1 

handuk kering, lapu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm dari tubuh 

bayi); menggelar kain diatas perut ibu dan tempat resusitasi serta 

ganjal bahu bayi; siapkan oksitosin 10 IU dan spuit streil sekali 

pakai didalam partus set.  

b) Pakai celemek plastik 

c) Mencuci tangan (sekitar 15 detik) dan keringkan dengan tissue 

/handuk 

d) Pakai sarung tangan DTT pada tangan yang digunakan untuk PD 

e) Memasukan oksitosin ke dalam spuit (gunajan tangan yang 

memakai sarung tangan DTT/steril, pastikan tidak terkontaminasi 

pada spuit). 

3) Memastikan pembukaan lengkap dengan janin baik 

a) Membersihkan vulva dan perineum, mengusapnya dengan hati-hati 

dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas atau kasa 

yang sudah dibasahi air DTT. Jika introitus vagina, perineum, atau 

anus terkontaminasi oleh tinja, bersihkan dengan seksama dari arah 
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depan ke belakang. buang kapas atau kasa yang terkontaminasi 

dan ganti sarung tangan jika terkontaminasi dan letakan dalam lar. 

Klorin 0,5% 

b) Lakukan pemeriksaan dalam (PD) untuk memastikan bahwa 

pembukaan sudah lengkap (Bila selaput ketuban belum pecah, 

sedangkan pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi) 

c) Mendekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan 

tangan yang masih memakai sarung tangan kotor ke dalam larutan 

klorin 0,5% selama 10 menit. 

d) Memeriksa DJJ setelah kontraksi berakhir/saat relaksasi uterus 

untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal (120-160 

kali/menit). 

Mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal, 

Mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam, DJJ, dan 

semua hasil-hasil penilaian serta asuhan lainnya pada partograf. 

4) Menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses bimbingan 

meneran 

a) Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin 

baik dan bantu ibu dalam menemukan posisi yang nyaman sesuai 

dengan keinginannya. (Tunggu hingga timbul rasa ingin meneran, 

lanjutkan pemantauan kondisi dan kenyamanan ibu  dan janin serta 

dokumentasikan semua  temuan yang ada dan jelaskan pada 

anggota keluarga bagaimana peran mereka untuk mendukung dan 

memberi semangat pada ibu untuk meneran secara benar). 
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b) Minta  keluarga membantu  menyiapkan posisi meneran. (Bila ada 

rasa ingin meneran dan terjadi kontraksi yang kuat, bantu ibu ke 

posisi setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastikan 

ibu merasa nyaman). 

c) Laksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ada 

dorongan  kuat untuk  meneran :  

(1) (Bimbing ibu agar dapat meneran secara benar dan efektif)  

(2) Dukung dan beri semangat pada saat meneran dan perbaiki 

cara meneran apabila caranya tidak sesuai.  

(3) Bantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai pilihannya, 

kecuali posisi terlentang dalam waktu yang lama, anjurkan ibu 

untuk istirahat diantara kontraksi. 

(4) Anjurkan keluarga memberi dukungan dan semangat untuk ibu.  

Berikan asupan cairan per-oral yang cukup.  

(5) Menilai DJJ setiap kontraksi uterus selesai, Segera rujuk jika 

bayi belum atau tidak segera lahir setelah 120 menit meneran 

(primigravida) atau setelah 60 menit meneran (multigravida). 

d) Anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi yang 

nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 

60 menit. 

5) Persiapan pertolongan kelahiran bayi 

a) Letakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di perut ibu, jika 

kepala bayi telah membuka  vulva dengan diameter 5-6 cm. 

b) Letakkan kain bersih yang  dilipat 1/3 bagian di bawah bokong ibu.  
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c) Buka tutup partus set dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan 

bahan.  

d) Pakai sarung tangan DTT pada kedua tangan. 

6) Persiapan pertolongan kelahiran bayi.  

Lahirnya kepala bayi 

a) Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka 

vulva, maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi 

dengan kain bersih dan kering (Tangan yang lain menahan kepala 

bayi untuk menahan posisi defleksi dan membantu lahirnya 

kepala. Anjurkan ibu untuk meneran perlahan atau bernafas cepat 

dan dangkal) 

b) memeriksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat & ambil tindakan 

yang sesuai jika hal itu terjadi dan segera lanjutkan  proses 

kelahiran bayi. 

c) Menunggu kepala bayi melakukan putar paksi luar secara spontan 

7) Lahir bahu 

a) Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara 

biparental. (Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan 

lembut gerakkan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu 

depan muncul di bawah arkus pubis dan kemudian gerakkan arah 

atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang). 

b) Setelah kedua bahu lahir, geser tangan bawah ke arah perineum 

ibu untuk menyanggah kepala, lengan dan siku sebelah bawah. 
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Gunakan tangan atas untuk menelusuri & memegang lengan dan 

siku sebelah atas.  

c) Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut 

ke punggung, bokong, tungkai dan kaki serta pegang masing-

masing kaki dengan ibu jari dan jari-jari lainnya. 

8) Penanganan bayi baru lahir  

a) Melakukan penilaian sepintas 

(1) Apakah bayi menangis kuat dan atau bernafas tanpa 

kesulitan? 

(2) Apakah bayi bergerak aktif ?Jika bayi tidak menangis, tidak 

bernafas atau megap-megap lakukan langkah resusitasi 

(lanjut kelangkah resusitasi pada asfiksia BBL). 

b) Keringkan tubuh bayi 

Keringkan bayi mulai dari muka, kepala, bagian tubuh lainnya 

kecuali bagian tanpa membersihkan verniks caseosa. Ganti 

handuk yang basah dengan handuk yang kering. Biatkan bayi 

diatas perut ibu. 

c) Periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada tanda-tanda 

lagi bayi didalam uterus (hamil tunggal). 

d) Beritahu ibu bahwa ia akan di suntik oksitosin agar uterus 

berkontraksi baik. 

e) Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntika oksitosin 10 IU IM 

di 1/3 paha atas distal lateral (lakukan aspirasi sebelum 

menyuntikan oksitosin). 
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f) Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem 

kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Mendorong tali pusat ke arah distal 

(ibu) dan jepit kembali tali pusat 2 cm bagian distal dari klem 

pertama. 

g) Pemotongan dan pengikatan tali pusat. 

(1) Memegang tali pusat dengan satu tangan, pegang tali pusat 

yang tekah dijepit (lindungi perut bayi) dan lakukan 

pengguntingan tali pusat diantara 2 klem tersebut.  

(2) Ikat tali pusat dengan benang DTT/steril pada satu sisi 

kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan 

mengikatnya dengan simpul kunci dengan sisi lainnya. 

(3) Lepaskan klem dan masukan dalam wadah yang telah 

disediakan.  

h) Letakan bayi agar ada kontak kulit ibu ke kulit bayi, letakkan bayi 

tengkurap didada ibu. Luruskan bahi bayi sehingga bayi 

menempel didada atau perut ibu. Usahakan kepala bayi berada 

diantara payudara ibu dengan posisi lebbih rendah dari puting ibu. 

i) Selimuti ibu dan bayi dengan kain hangat da n pasang topi 

dikepala bayi.  

9) Penatalaksanaan aktif persalinan kala III 

a) Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari 

vulva. 
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b) Meletakkan satu tangan diatas kain yang ada di perut ibu, tepat di 

atas simfisis, untuk mendeteksi. Tangan lain menegangkan tali 

pusat. 

c) Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah 

sambil tangan yang lainnya mendorong uterus ke arah belakang-

atas (dorso kranial) secara hati-hati (untuk mencegah inversio 

uteri). 

(1) Jika plasenta tidak lahir setelah 30 – 40 detik, hentikan 

penegangan tali pusat dan tunggu hingga kontraksi berikutnya 

dan ulangi proses diatas. 

(2) Jika uterus tidak berkontraksi, minta ibu, suami atau anggota 

keluarga untuk melakukan stimulasi puting susu. 

10) Mengeluarkan plasenta 

a) Lakukan penegangan tali pusat dan dorongan dorso kranial 

hingga plasenta terlepas, minta ibu menet=ran sambil penolong 

menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian 

kearah atas, mengikuti proses jalan lahir (tetap lakukan tekanan 

dorso kranial) 

(1) Tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga 

berjarak sekitar 5 – 10 cm dari vulva dan lahirkan plasenta. 

(2) Jika plasenta tidak lepas setelah melakukan penegangan tali 

pusat selama 15 menit : 

(a) Mengulangi pemberian oksitosin 10 unit IM. 
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(b) Lakukan kateterisasi (aseptik) jika kandung kemih 

parah. 

(c) Meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan. 

(d) Mengulangi penegangan tali pusat selama 15 menit 

berikutnya. 

(e) Jika plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit setelah 

bayi lahir atau bila terjadi perdarahan segera lakukan 

plasenta manual. 

b) Saat plasenta muncul diintoitus vagina, lahirkan plasenta 

dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga 

selaput ketuban terpilin kmudian lahirkan dan tempatkan 

plasenta pada wadah yang telah disediakan.  

Jika selaput ketuban robek pakai sarung tangan disinfeksi 

tingkat tinggi (DTT) atau steril untuk melakukan eksplorasi sisa 

selaput kemudian menggunakan jari-jari tangan atau klem DTT 

atau steril unutk mengeluarkan bagian selaput yang tertinggal. 

11) Rangsangan taktil (massase) Uterus  

a) Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, melakukan 

masase uterus, meletakkan telapak tangan di fundus dan 

melakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut 

hingga uterus berkontraksi (fundus teraba keras).  
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12) Menilai Perdarahan  

a) Memeriksa kedua sisi plasenta baik bagian ibu maupun janin 

dan pastikan selaput ketuban lengkap dan utuh. Masukan 

plasenta kedalam kantung plastik dan tempat khusus.  

b) Mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum. 

Laukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan. Bila 

ada robekan yang menibulkan perdarahan aktif segera lakukan 

penjahitan. 

13) Melakukan Prosedur Pasca Persalinan  

a) Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi 

perdarahan pervaginam. 

b) Biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit dada ibu 

paling sedikit 1 jam.  

(1) Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi 

menyusu dini dalam waktu 30 menit-60 menit. 

(2) Menyusu pertama biasanya berlangsung sekitas 10-15 

menit. 

(3) Bayi cukup menyusu dari satu payudara. 

(4) Biarkan bayi berada didada ibu selama 1 jam walaupun 

bayi sudah berhasil menyusu. 

c) Setelah satu jam, lakukan penimbangan atau pengukuran bayi, 

beri tetes mata antibiotin profilaksis dan vitamin K 1 mg IM 

dipaha kiri anterolateral. 
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d) Setelah satu jam pemberian vitamin K, berikan suntikan 

imunisasi hepatitis B dipaha kanan anterolateral. 

(1) Letakan bayi didalam jangkauan ibu agar sewaktu-waktu 

bisa disusukan. 

(2) Letakan bayi pada dada ibu, bila bayi belum cukup berhasil 

menyusu didalam satu jam pertama dan biarkan 

sampaibayi berhasil menyusu. 

14) Evaluasi  

a) Melanjutkan pemantauan kontraksi uterus dan perdarahan 

pervaginam :  

(1) 2-3 kali dalam 15 menit pertama pasca persalinan.  

(2) Setiap 15 menit pada 1 jam pertama pasca persalinan.  

(3) Setiap 20-30 menit pada jam kedua pasca persalinan.  

(4) Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, melaksanakan 

perawatan yang sesuai untuk menatalaksana atonia uteri. 

b) Mengajarkan pada ibu/keluarga bagaimana melakukan masase 

uterus dan memeriksa kontraksi uterus.  

c) Mengevaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. 

d) Memeriksa nadi dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit 

selama satu jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit 

selama jam kedua pasca persalinan. 

(1) Memeriksa temperatur tubuh ibu sekali setiap jam selama 

dua jam pertama pasca persalinan. 
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(2) Melakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang tidak 

normal.  

e) Periksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernafas 

dengan baik (40-60 x per menit) serta suhu tubuh normal (36,5-

37,5) 

15) Kebersihan dan keamanan 

a) Menempatkan semua peralatan bekas pakai di dalam larutan 

klorin 0,5% untuk dekontaminasi. 

b) Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat 

sampah yang sesuai. 

c) Membersihkan ibu dengan menggunakan air disinfeksi tingkat 

tinggi. Membersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah. 

Membantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. 

d) Memastikan bahwa merasa aman dan nyaman. Membantu ibu 

memberikan ASI. Menganjurkan keluarga untuk memberikan 

ibu minuman dan makanan yang diinginkan. 

e) Mendekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5%. 

f) Mencelupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%, 

membalikkan bagian dalam ke luar dan merendamnya dalam 

larutan klorin 0,5% selama 10 menit. 

g) Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir. 

16) Dokumentasi 

h) Melengkapi partograf (halaman depan dan belakang), periksa 

tanda-tanda vital dan suhan kala IV. 
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i. Pemantauan partograf 

1) Pengertian  

     Menurut Prawirohardjo (2010;h.315) Partograf adalah alat bantu 

yang digunakan selama persalinan. Tujuan utama penggunaan 

patograf adalah untuk Mencatat hasil obervasi dan kemajuan 

persalinan serta Mendeteksi apakah proses persalinan berjalan 

normal. 

2) Penggunaan partograf 

     Menurut Prawirohardjo (2014;h.316), Pencatatan pada partograf 

dimulai dari fase aktif ketika pembukaan serviks 4 cm. Partograf 

harus digunakan untuk (1)semua ibu dalam fase aktif kala satu 

persalinan sampai dengan kelahiran bayi, sebagai elemen penting 

asuhan persalinan; (2) semua tempat pelayanan persalinan;(3) 

semua penolong persalinan yang memberikan asuhan kepada ibu 

selama persalinan dan kelahiran. 

3) Bagian-bagian partograf 

a) Menurut Prawirohardjo (2014;h.316), Halaman depan partograf, 

mencantumkan bahwa observasi yang dimulai pada fase aktif 

persalinan, dan menyediakan lajur dan kolom untuk mencatat 

hasil-hasil pemeriksaan selama fase aktif persalinan, termasuk: 

(1) Informasi tentang ibu  

(2) Waktu pecahnya selaput ketuban 

(3) Kondisi janin 

(4) Kemajuan persalinan  
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(5) Jam dan waktu 

(6) Kontraksi uterus; Frekuensi dan lamanya. 

(7) Obat-obatan dan cairan yang diberikan 

(8) Kondisi ibu 

Gambar 2.1 Halaman depan partograf 

 

Sumber : Prawirohardjo, 2014 hal: 318 

b) Bagian belakang partograf 

Menurut Prawirohardjo (2014;h.323), Halaman belakang partograf 

merupakan bagian untuk mencatat hal-hal yang terjadi selama 
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proses persalinan dan kelahian, serta tindakan yang dilakukan 

sejak persalinan kala I-IV (termasuk bayi baru lahir), itulah 

sebabnya bagian ini disebut dengan catatan persalinan. 

Gambar 2.2 Halaman belakang partograf 

 

                Sumber : Prawirohardjo, 2014 hal: 324 
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j. Komplikasi dalam persalinan 

Menurut mochtar (2012;h.213) komplikasi dalam persalinan yaitu : 

1) Distosia karena kelainan his (power). Adalah his yang tidak normal, 

baik kekuatan maupun sifatnya, sehingga menghambat kelancaran 

persalinan. 

2) Distosia serviks, adalah terhalangnya kemajuan persalinan karena 

kelainan pada serviks uteri. 

3) Distosia karena kelainan jalan lahir 

4) Partus percobaan, adalah suatu penilaian kemajuan persalinan, 

untuk memperoleh bukti tentang ada atau tidaknya disproporsi sefalo-

pelvik 

5) Kelainan pada letak kepala, adalah bagian terbawah puncak kepala, 

pada pemeriksaan dalam teraba UUB yang paling rendah, dan UUB 

sudah berputar kedepan. 

6) Partus lama (Prolonged Labor) dan partus terlantar 

Menurut Mochtar (2012;h.263), partus lama adalah persalinan 

berlangsung lebih dari 24 jam pada primi dan lebih dari 18 jam pada 

multigravida. Sebab-sebab terjadinya partus kasep ini adalah 

multikomplek, dan tentu saja bergantung pada pengawasan selagi 

hamil, pertolongan persalinan yang baik, dan penatalaksanaannya. 

3. Bayi baru lahir  

a. Pengertian 

     Bayi baru lahir disebut juga dengan neonatus merupakan individu yang 

sedang bertumbuh dan baru saja mengalami trauma kelahiran serta harus 
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dapat melakukan penyesuaian diri dari kehidupan intrauterine ke 

kehidupan ekstrauterine. Bayi baru lahir normal adalah  bayi yang lahir 

pada usia kehamilan 37-42 minggu dan berat badannya 2.500-4.000 

gram (Nanny, 2010;h.1). 

     Menurut Prawirohardjo (2005) yang dikutip dalam Sondakh (2013), 

bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir cukup bulan, 38-42 minggu 

dengan berat badan sekitar 2.500-3.000 gram dan panjang badan sekitar 

50-55 cm.  

     Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa bayi baru lahir normal adalah bayi lahir yang telah 

cukup bulan (37-42 minggu) dengan berat badan sekitar 2.500- 4000 

gram, panjang badan sekitar 50-55 cm dan mampu bertahan hidup diluar 

rahim. 

b. Ciri- ciri bayi baru lahir normal  

Bayi baru lahr dikatakan normal jika termasuk dalam kriteria sebagai 

berikut : 

1) Berat badan lahir bayi antara 2500 gram – 4000 gram 

2) Panjang badan bayi 48 – 50 cm 

3) Lingkar dada bayi 32 – 34 cm 

4) Lingkar kepala bayi 33 – 35 cm 

5) Bunyi jantung dalam menit pertama ±180 kali permenit, kemudian 

turun sampai 140 – 120 kali permenit pada saat bayi berumur 30 

menit. 
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6) Kulit kemerah-merahan dan licin karena jaringan subkutan cukup 

terbentuk dan dilapisi verniks kaseosa. 

7) Rambut lanugo telah hilang, rambut kepala tumbuh baik. 

8) Kuku telah agak panjang dan lemas. 

9) Genitalia : testis sudah turun, penis berlubang (pada bayi laki-laki) 

dan labia mayora telah menutupi labia minora , vagina dan urethra 

berlubang (pada bayi perempuan) 

10) Eliminasi, urine dan mekonium normalnya keluar pada 24 jam 

pertama. Mekonium memiliki karakteristik hitam kehijauan dan 

lengket  

(Sondakh, 2013;h.150). 

Tabel 2.4 Tanda APGAR 

Tanda Nilai 0 Nilai 1 Nilai 2 
Appearance (warna kulit) Pucat / biru  

seluruh tubuh 
Tubuh merah, 
 ekstremitas biru 

Seluruh tubuh 
kemerahan 

Pulse (denyut jantung) Tidak ada < 100 >100 
Grimace (tonus otot) Tidak ada Ekstremitas  

sedikit fleksi 
Gerakan aktif 

Activity (aktivitas) Tidak ada Sedikit gerak Langsung 
menangis 

Respiration (pernafasan) Tidak ada Lemah / tidak teratur Menangis  
  Sumber :  Nanny, 2013;hal.3 

Interpretasi : 

a. Nilai 1-3 asfiksia berat; 

b. Nilai 4-6 asfiksia; 

c. Nilai 7-10 asfiksia berat (normal) (Nanny, 2010;h.3). 
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c. Tahapan bayi baru lahir  

1) Tahap 1 terjadi segera setelah lahir, selama menit-menit pertama 

kelahiran. Pada tahap ini digunakan sistem scoring apgar untuk fisik 

dan scoring gray untuk interaksi bayi dan ibu. 

2) Tahap II disebut tahap transisional reaktivitas. Pada tahap ini 

dilakukan pengkajian selama 24 jam pertama terhadap adanya 

perubahan perilaku. 

3) Tahap III disebut tahap periodik, pengkajian dilakukan setelah 24 jam 

pertama yang meliputi pemeriksaan seluruh tubuh  

(Nanny,2010;h.3). 

d. Asuhan kebidanan pada bayi baru lahir normal 

1) Cara memotong tali pusat 

a) Menjepit tali dengan klem dengan jarak 3 cm dari pusat, lalu 

menurut tali pusat ke arah ibu dan memasang klem ke dua 

dengan jarak 2 cm dari klem pertama. 

b) Memegang tali pusat diantara dua klem dengan menggunakan 

tangan kiri (jari tengah melindungi tubuh bayi) lalu memotong tali 

pusat di antara dua klem. 

c) Mengikat tali pusat dengan jarak ± 1 cm dari umbilikusdengan 

simpul mati lalu mengikat balik tali pusat dengan simpul mati. 

Untuk kedua kalinya bungkus dengan kasa steri, lepaskan klem 

pada tali pusat, lalu memasukannya dalam wadah yang berisi 

larutan klorin 0,5 % 
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2) Mempertahankan suhu bayi baru lahir dan mencegah hipotermia 

a) Mengeringkan tubuh bayi segera setelah bayi lahir. 

Kondisi bayi lahir dengan tubuh basah karena air ketuban atau 

aliran udara melalui jendela/pintu yang terbuka akan 

mempercepat terjadinya penguapan yang akan mengakibtkan 

bayi lebih cepat kehilangan suhu tubuh. Hal ini mengakibatkan 

serangan dingin (cold stress) yang merupakan gejala awal 

hipotermia. Bayi kedinginan biasanya tidak memperlihatkan 

gejala mengigil oleh karena kontrol suhunya belum sempurna. 

b) Untuk mencegah hipotermi,  bayi yang baru lahir harus segera 

dikeringkan dan dibungkus dengan kain kering kemudian 

diletakan telungkup diatas dada ibu untuk mendapatkan 

kehangatan dari dekapan ibu. 

c) Menunda memandikan bayi baru lahir sampai tubuh bayi stabil. 

Pada BBL cukup bulan dengan berat badan lebih dari 2.500 

gram dan menangis kuat bisa dimandikan ±24 jam setelah 

kelahiran dengan menggunakan air hangat. Pada BBL beresiko 

yang berat badannya kurang dari 2.500 gram atau keadaannya 

sangat lemah sebaiknya jangan dimandikan sampai suhu 

tubuhnya stabil dan mampu menghisap  ASI dengan baik. 

d) Menghindari kehilangan panas pada bayi baru lahir. 

     Ada empat cara yang membuat bayi kehilangan panas, yaitu 

melalui radiasi, evaporasi, konduksi dan konveksi 

(Nanny,2010;4). 
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e. Adaptasi fisiologis terhadap kehidupan diluar uterus 

1) Konsep mengenai adaptasi bayi baru lahir adalah sebagai berikut : 

a) Memulai segera pernafasan dan perubahan dalam pola sirkulasi.  

b) Dalam 24 jam setelah lahir, sistem ginjal, gasttrointestinal, 

hematologi, metabolik, dan sistem neurologis bayi baru lahir harus 

berfungsi secara memadai untuk mempertahankan kehidupan 

ekstrauterin ( Sondakh, 2013;150). 

2) Setiap bayi baru lahir akan mengalami periode transisi, yaitu :  

a) Periode ini merupakan fase tidak stabil selama 6-8 jam pertama 

kehidupan, yang akan dilalui oleh seluruh bayi dengan 

mengabaikan usia gestasi atau sifat persalianan atau melahirkan. 

b) Pada periode pertama reaktivitas (segera setelah lahir), akan 

terjadi pernafasan cepat (dapat mencapai 80 kali permenit) dan 

pernafasan cuping hidung yang berlangsung semnetara, retraksi, 

serta suara mendengkur dapat terjadi. Denyut jantung dapat 

mencapai 180 kali permenit selama beberapa menit kehidupan. 

c) Setelah respons awal ini, bayi baru lahir ini akan menjadi tenang, 

relaks, dan jatuh tertidur. Tidur pertama ini (dikenal ebagai fase 

tidur) terjadi dalam 2 jam setelah kelahiran dan berlangsung 

beberapa menit sampai beberapa jam. 

d) Periode kedua reaktivitas, dimulai ketika bayi bangun, di tandai 

dengan respons berlebihan trehadap stimulus, perubahan warna 

kulit dari warna merah muda menjadi agak sianosis dan denyut 

jantung cepat. 
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e) Lendir mulut dapat menyebabkan masalah yang bermakna, 

misalnya tersedak atau aspirasi, tercekik, dan batuk  

(Sondakh, 2013;h.151). 

3) Adaptasi ekstrauterine yang terjadi secara kontinyu. 

a) Perubahan kadar darah 

(1) Kadar Haemoglobin (Hb) 

     Bayi dilahirkan dengan Hb yang tinggi. Konsentrasi Hb 

normal dengan rentang 13,7-20 gr %. Kadar Hb bayi 

selanjutnya akan mengalami penurunan secara terus menerus 

selama 709 minggu. Kadar Hb bayi usia 2 bulan normal adalah 

12 gr% (Walyani, S.E, 2016;h.126). 

(2) Sel darah merah 

     Sel darah merah bayi baru lahir memiliki usia yang sangat 

singkat (80 hari). Pergantian sel yang sangat cepat ini akan 

menghasilkan lebih banyak sampah metabolik, terasuk bilirubin 

yang harus dimetabolisme. Kadar biliubin yang berlebihan ini 

menyebabkan ikterus fisiokogis yang terlihat pada bayi  baru 

lahir. 

(3) Sel darah putih 

Jumlah sel darah putih rata-rata pada bayi baru lahir memiliki 

jumlah rentan mulai dari 10.000-30.000/mm2 (Walyani, 

S.E,2016;h.127). 
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b) Perubahan pada sistem Gastrointestinal 

     Sebelum lahir, janin cukup bulan akan mulai menghisap dan 

menelan. Refleks muntah dan refleks batuk yang matang sudah 

terbentuk dengan baik pada saat lahir. Kemampuan bayi baru lahir 

cukup bulan untuk menelan dan mencerna makanan (selain susu) 

masih terbatas. Kapasitas lambung sendiri sangat terbatas yaitu 

kurang dari 30 cc untuk seorang bayi baru lahir cukup bulan, dan 

kapasitas lambung ini akan bertambah secara lambat bersamaan 

dengan pertumbuhannya (Walyani, S.E,2016;h.127). 

c) Perubahan pada sistem imun 

     Sistem imunitas bayi baru lahir masih belum matang, sehingga 

menyebabkan neonatus rentan terhadap berbagai infeksi dan alergi 

(Walyani, S.E,2016;h.128). 

d) Perubahan pada sistem ginjal 

     BBL cukup bulan memiliki bebrapa divisit struktural dan 

fungsional pada sistem ginjal. Banyak dari kejadian fisik tersebut 

akan membaik pada bulan pertama kehidupan dan merupakan 

satu-satunya masalah untuk bayi baru lahir yang sakit atau 

mengalai stres (Walyani, S.E, 2016;h.128). 

e) Perlindungan termal (termoregulasi) 

     Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan 

kehilangan panas tubuh bayi baru lahir adalah sebagai berikut : 

(a) Pastikan bayi tersebut tetap hangat dan terjadi kontak antara 

kulit bayi dengan kulit ibu. 
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(b) Pastikan bayi tetap hangat 

(c) Mempertahankan lingkungan termal netral. 

f. Konsep Inisiasi menyusui Dini (IMD) 

1) Pengertian  

     Inisiasi menyusui dini atau permulaan menyusu dini adalah bayi 

mulai menyusu sendiri segera setelah lahir. Seperti halnya bayi 

mamalia lainnya, bayi manusia mempunyai kemampuan untuk 

menyusu sendiri. Kontak antara kulit bayi dengan kulit ibunya dibiarkan 

setidaknya selama satu jam segera setelah lahir, kemudian bayi akan 

mencari payudara ibu dengan sendirinya. Cara bayi melakukan inisiasi 

menyusu dini dinamakan The brest crawl atau merangkak mencari 

payudara (Sondakh, 2013;h.170). 

2) Manfaat inisiasi menyusui dini (IMD) 

Menurut Sondakh (2013), Inisiasi Menyusui Dini (IMD) mempunyai 

banyak manfaat, yaitu : 

a) Keuntungan kontak kulit ibu dengan kulit  bayi yaitu : 

(1) Kehangatan dada ibu dapat menghangatkan bayi 

(2) Bayi akan lebih tenang dan mengurangi stres, sehingga 

pernafasan dan detak jantungnya pun lebih stabil. 

(3) Bayi terlebih dahulu tercemar oleh bakteri ibu yang tidak 

berbahaya atau terdapat antinya di ASI ibu, sehingga bakteri 

baik membuat koloni diusus dan kulit bayi, serta dapat 

menyaingi bakteri yang lebih ganas dilingkungan luar. 
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(4) Tidak ada yang meragukan kolostrum, cairan yang kaya akan 

antibodi dan sangat penting untuk pertumbuhan usus dan 

ketahanan terhadap infeksi yang sangta di butuhkan oleh bayi 

demi kelangsungan hidupnya.  

(5) Pemberian makanan awal selain asi (susu hewan) yang 

mengandung bukan protein susu manusia dapat sangat 

mengganggu pertumbuhan fungsi usus.  

(6) Bayi yang diberikan kesempatan menyusu dini akan 

mempunyai kesempatan lebih berhasil menyusu ekslusif dan 

mempertahankan menyusu daripada yang menunda menyusu 

dini  

b) Keuntungan inisiasi menyusu dini untuk ibu 

(1) Oksitosin 

(a) Stimulasi kontraksi uterus dan menurunkan resiko 

perdarahan pasca salin. 

(b) Merangsang pengeluaran kolostrum dan meningkatkan 

produksi ASI. 

(c) Keuntungan dan hubungan mutualistik ibu dan bayi. 

(d) Ibu menjadi kebih tenang, memfasilitasi kelahiran 

plasenta,, dan pengalihan rasa nyeri berbagai prosedur 

pascasalin lainnya  

(2) Prolaktin  

(a) Meningkatkan produksi ASI 
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(b) Membantu ibu mengatasi stres terhadap berbagai rasa 

kurang nyaman. 

(c) Memberi efek relaksasi pada ibu setelah bayi selesai 

menyusu. 

(d) Menunda ovulasi. 

c) Keuntungan inisiasi menyusu dini untuk bayi 

(1) Makanan dengan kualitas dan kuantitas optimal.  

(2) Segera memberikan kekebalan pasif pada bayi. 

(3) Meningkatkan kecerdasan. 

(4) Membantu bayi mengkoordinasi kemampuan menghisap, 

menelan, dan nafas. 

(5) Meningkatkan jalinan kasih sayang ibu dan bayi. 

(6) Mencegah kehilangan panas. 

(7) Meningkatkan  berat badan. 

g. Pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir (Kunjungan  Neonatal) 

     Menurut kemenkes RI (2016), Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 

oleh bidan/perawat/dokter dilaksanakan minimal 3 kali yaitu : 

1) Pertama pada 6 jam-48 jam setelah lahir. 

Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama atau KN1 merupakan 

indikator yang menggambarkan upaya kesehatan yang dilakukan 

untuk mengurangi risiko kematian pada periode neonatal yaitu 6-48 

jam setelah lahir yang meliputi, antara lain kunjungan menggunakan 

pendekatan Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) termasuk 

konseling perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, pemberian vitamin 
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K1 injeksi, dan Hepatitis B0 injeksi bila belum diberikan (Kemenkes 

RI, 2016;h.126). 

2) Kedua pada hari ke 3-7 setelah lahir. 

3) Ketiga pada hari ke 8-28 setelah lahir. 

Penatalaksanaan :  

a) Lakukan pemeriksaan fisik, timbang berat, periksa suhu dan 

kebiasaan makan bayi. 

b) Periksa adanya tanda bahaya 

c) Periksa tanda-tanda infeksi kulit superfisial, seperti nanah keluar 

dari umbilikus, kemerahan disekitar umbilikus, adanya lebih dari 

10 pustula dikulit, pembengkakan, kemerahan, dan pengerasan 

kulit. 

d) Bila terdapat tanda bahaya atau infeksi, rujuk bayi ke fasilitas 

kesehatan. 

e) Pastikan ibu memberikan ASI ekslusif. 

f) Tingkatkan kebersihan dan rawat kulit, mata, serta tali pusat 

dengan baik. 

g) Ingatkan orangtua untuk mengurus akte kelahiran bayinya. 

h) Rujuk bayi untuk mendapatkan imunisasi pada waktunya. 

i) Jelaskan kepada orangtua untuk waspada terhadap tanda 

bahaya pada bayinya (Kemenkes RI,2013). 

h. Tanda bahaya pada bayi baru lahir 

Menurut Kemenkes RI (2016), tanda bahaya bayi baru lahir yaitu : 

1) Tidak mau menyusu  
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2) kejang-kejang 

3) lemah 

4) sesak nafas (lebih besar atau sama dengan 60 kali/menit), tarikan 

dinding dada bagian bawah kedalam. 

5) Bayi merintih atau menangis terus menerus. 

6) Tali pusat kemeraan sampai dinding perut, berbau atau bernanah. 

7) Demam/panas tinggi 

8) Mata bayi bernanah. 

9) Diare/buang air besar cair lebih dari 3 kali perhari. 

10) Kulit dan mata bayi kuning. 

11) Tinja bayi saat buang air besar berwarna pucat. 

4. Nifas 

a. Pengertian 

     Masa nifas adalah masa dimulai beberapa jam sesudah lahirnya 

plasenta sampai 6 minggu setelah melahirkan. Masa nifas dimulai setelah 

kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti 

keadaan sebelum hamil yang berlangsung kira-kira 6 minggu. Masa nifas 

merupakan masa selama persalinan dan segera setelah kelahiran yang 

meliputi minggu-minggu berikutnya pada waktu saluran reproduksi kembali 

ke keadaan tidak hamil yang normal. Masa nifas adalah masa setelah 

seorang ibu melahirkan bayi yang dipergunakan untuk memulihkan 

kesehatanya kembali yang umumnya memerlukan waktu 6-12 minggu ( 

Marmi, 2011;h.11).  
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     Masa nifas adalah masa setelah keluarnya plasenta sampai alat-alat 

reproduksi pulih seperti sebelum hamil dan secara normal masa nifas 

berlangsung selama 6 minggu atau 40 hari (Walyani, S.E, 2016). 

    Dari pengertian-pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

masa nifas adalah masa setelah melahirkan yang berlangsung selama 6 

minggu atau 40 hari atau sampai pulihnya alat-alat kandungan seperti 

sebelum hamil. 

b. Tujuan asuhan masa nifas 

     Menurut Marmi (2015;h.12) menyatakan bahwa pada masa nifas ini 

terjadi perubahan-perubahan fisik maupun psikis berupa organ reproduksi, 

terjadi proses laktasi, terbentuknya hubungan dasar antara orangtua dan 

bayi dengan memberi dukungan. Atas dasar tersebut perlu dilakukan suatu 

pendekatan antara ibu dan keluarga dalam management kebidanan. 

Adapun tujuan dari pemberian asuhan masa nifas untuk : 

1) Menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun psikologis. 

2) Melaksanakan skrining secara komprehensif, deteksi dini, 

mengobatinatau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayi. 

3) Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, 

nutrisi, KB, cara dan manfaat menyusui, pemberian imunisasi serta 

perawatan bayi sehari-hari. 

4) Memberikan pelayanan keluarga berencana. 

5) Mendapatkan kesehatan emosi. 
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c. Tahapan masa nifas 

Menurut Mochtar (2011;h.87), Masa nifas dibagi menjadi tiga tahapan, 

yaitu : 

1) Puerperium dini. Suatu masa kepulihan ibu dimana ibu diperolehkan 

untuk berdiri dan berjalan-jalan. Dan dalam agama islam dianggap 

telah bersih dan boleh bekerja setelah 40 hari,  

2) Puerperium intermedial. Suatu masa kepulihan menyeluruh dari 

organ-organ reproduksi selama kurang lebih enam sampai delapan 

minggu. 

3) Remote puerperium. Waktu yang diperlukan untuk pulh dan sehat 

kembali dalam keadaan sempurna terutama ibu apabila ibu selama 

hamil atau waktu persalinan mengalami kompikasi. Waktu untuk 

mencapai kondisi sehat sempurna dapat berminggu-minggu, bulanan 

atau tahunan. 

d. Perawatan ibu nifas 

     Menurut Kemenkes RI (2016;h.114) Pelayanan kesehatan ibu nifas 

adalah pelayanan kesehatan pada ibu nifas sesuai standar, yang 

dilakukan sekurang-kurangnya tiga kali sesuai jadwal yang dianjurkan, 

yaitu pada enam jam sampai dengan tiga hari pasca persalinan, pada 

hari ke empat sampai dengan hari ke-28 pasca persalinan, dan pada 

hari ke-29 sampai dengan hari ke-42 pasca persalinan. Masa nifas 

dimulai dari enam jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan.    

Jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan terdiri dari :  

1) Pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, nadi, nafas, dan suhu);  
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2) Pemeriksaan tinggi puncak rahim (fundus uteri);  

3) Pemeriksaan lokhia dan cairan per vaginam lain;  

4) Pemeriksaan payudara dan pemberian anjuran ASI eksklusif;  

5) Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kesehatan ibu 

nifas dan bayi baru lahir, termasuk keluarga berencana;  

6) Pelayanan keluarga berencana pasca persalinan. 

e. Perubahan fisiologi pada masa nifas 

     Menurut Marmi (2015), Setelah pengeluaran bayi dan pengeluaran 

plasenta ibu mengalami suatu periode pemulihan kembali kondisi fisik 

dan psikologisnya. Yang diharapkan pada periode 6 minggu setelah 

melahirkan adalah semua system dalam tubuh ibu akan pulih dari 

berbagai pengaruh kehamilan dan kembali pada keadaan sebelum 

hamil. 

1) Perubahan sistem reproduksi 

(a) Sistem reproduksi pada masa nifas 

Dalam masa nifas, alat-alat genetalia interna maupun eksterna 

akan berangsur-angsur pulih kembali seperti keadaan sebelum 

hamil. Perubahan alat-alat genital ini dalam keseluruhannya 

disebut involusi. Seorang bidan dapat membantu ibu untuk 

memahami perubahan-perubahan ini: 

(1) Involusi uterus atau pengerutan uterus merupakan suatu 

proses dimana uterus kembali ke kondisi sebelu hamil 

dengan bobot hanya 60 gram. Involusi uterus dapat juga 

dikatakan sebagai proses kembalinya uterus pada keadaan 
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semula atau keadaan sebelum hamil (Marmi,2015;h.83). 

Perubahan-perubahan normal pada uterus selama 

postpartum adalah sebagai berikut: 

           Tabel 2.5. Involusi Uteri 

  Sumber : Mochtar,2011;h.87 

(2) Involusi tempat plasenta 

Setelah persalinan, tempat plasenta merupakan tempat 

dengan permukaan kasar, tidak rata dan kira-kira seebesar 

telapak tangan. Dengan cepat luka ini mengecil, hingga 

akhir minggu kedua hanya sebesar 3-4 cm dan pada akhir 

masa nifas 1-2 cm.  

(3) Perubahan ligamen 

Ligamen-ligamen dan diafragma pelvis serta fasia yang 

meregang sewaktu kehamilan dan partus, setelah janin 

lahir, berangsur-angsur menciut menjadi kendor seperti 

sedia kala.  

(4) Lochea 

Lochea adalah eksresi cairan rahim selama masa nifas dan 

mempunyai reaksi basa atau alkalis yang dapat membuat 

organisme berkembang lebih cepat dari pada kondisi asam 

yang ada pada vagina normal. Lochea berbau amis, tidak 

Involusi uteri Tinggu Fundus Uteri Berat Uterus Diameter  
Bayi lahir  Setinggi pusat 1000 gram  
Plasenta lahir 2 jari dibawah pusat 750 gram 12,5 cm 
7 hari (minggu 1) Pertengahan pusat dan simfisis 500 gram  7,5 cm 
14hari (minggu 2) Tidak teraba diatas simfisis 350 gram  5 cm 
6 minggu Bertambah kecil 50 gram 2,5 cm 
8 minggu Sebesar Normal  30 gram  
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menyengat dan volumenya berbeda-beda pada setiap 

wanita. Secret mikroskopik lochea terdapat eritrosit, 

peluruhan deciduas, sel epitel dan bakteri. Pengeluaran 

lochea dapat di bagi berdasarkan waktu dan warnanya, 

diantaranya : 

(a) Lochea rubra atau merah (kruenta) 

Muncul pada hari pertama sampai hari ketiga masa 

postpartum. Sesuai dengan namanya, warnanya 

biasanya merah dan mengandung darah dari robekan 

atau luka pada plasenta dan serabut dari decidua dan 

chorions. 

(b) Lochea serosa 

Muncul pada hari kelima sampai kesembilan 

postpartum. Warnanya kekuningan atau kecoklatan, 

terdiri dari lebih sedikit darah dan lebih banyak serum, 

juga terdiri dari leukosit dan robekan laserasi plasenta. 

(c) Lochea alba 

Muncul lebih dari hari kesepuluh postpartum. 

Warnanya lebih pucat, putih kekungingan dan lebih 

banyak mengandung leukosit, selaput lendir serviks 

dan serabut jaringan yang mati (Marmi, 2015;h.89). 

2) Perubahan pada vulva, vagina dan perineum 

     Segera setelah melahirkan, perineum menjadi kendur karena 

sebelumnya teregang oleh tekanan kepala bayi yang bergerak 
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maju. Perubahan pada perineum paca melahirkan terjadi pada saat 

perineum mengalami robekan. Robekan jalan lahir dapat terjadi 

secara spontan ataupun dilakukan episiotomi dengan indikasi 

tertentu. Pada postnatal hari ke-5, perineum sudah mendapatkan 

kembali sebagian besar tonusnya sekalipun tetap lebih kendur 

daripada keadaan sebelum melahirkan. Ukuran vagina akan selalu 

lebih ledar dibandingkan keadaan saat sebelum persalinan pertama 

(Marmi, 2015;h.90). 

3) Perubahan perubahan sistem perkemihan 

     Pada pasca melahirkan kadar steroid menurun sehingga 

menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Fungsi ginjal kembali normal 

dalam waktu satu bulan setelah wanita melahirkan. Urine dalam 

jumlah yang besar akan dihasilkan salam waktu 12-36 jam sesudah 

melahirkan (Marmi, 2015;h.93). 

4) Perubahan sistem muskuloskeletal atau diastatis rectus 

abdominikus 

a) Sistem muskuloskeletal  

     Pada saat postpartum sistem muskuloskeletal akan 

berangsur-angsur pulih kembali. Ambulasi dini dilakukan segera 

setelah melahirkan, untuk membantu mencegah komplikasi dan 

mempercepat involusi uteri. 

(1) Dinding perut dan peritoneum : Setelah persalinan, dinding 

perut longgar karena direnggang begitu lama, tetapi 

biasanya pulih kembali dalam 6 minggu. 
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(2) Kulit abdomen 

Kulit abdomen yang melebar selama masa kehamilan 

tampat melonggar dan mengendur sampai berminggu-

minggu atau bahkan berbulan-bulan (Marmi, 2011.hal 99). 

5) Perubahan fisiologis masa nifas pada sistem endokrin 

     Menurut Marmi (2011), Selama proses kehamilan dan persalinan 

terdapat perubahan pada sistem endokrin. Hormon-hormon yang 

berperan pada proses tersebut antara lain : 

a) Hormon plasenta 

Penurunan plasenta menyebabkan penurunan hormon yang 

dilepaskan oleh plasenta. Hormon plasenta menurun dengan 

cepat pasca persalinan. Penurunan hormon plasenta (human 

plasental lactogen) menyebabkan kadar gula darah menurun 

selama masa nifas. Human Chorionic Gonadotropin (HCG) 

menurun dengan cepat dan menetep sampai 10% dalam 3 jam 

hingg hari ke-7 postpartum dan sebagai onset pemenuhan 

mamae pada hari ke-3 postpartum (Marmi, 2015;h.103). 

b) Hormon pituitary 

Hormon pituitary antara lain : hormon prolaktin, FSH, dan LH. 

Hormon plolaktin darah meningkat dengan cepat, pada wanita 

tidak menyusui menurun dalam waktu 2 minggu. Hormon 

prolaktin berperan dalam pembesaran payudara untuk 

merangsang produksi susu. FSH dan LH meningkat pada fese 
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konsentrasi folikuler pada minggu ke-3, dan LH tetap rendah 

hingga ovulasi terjadi (Marmi, 2015;h.103). 

c) Hipotalamik pituitary ovarium 

Hipotalamik pituitary ovarium akan mempengaruhi lamanya 

mendapatkan menstruasi pada wanita yang menyusui maupun 

yang tidak menyusui. Pada wanita yang menyusui 

mendapatkan menstruasi pada 6  minggu pasca melahirkan 

bekisar 16% dan 45% setelah 12 minggu pasca melahirkan. 

Sedangkan pada wanita yang tidak menyusui, akan 

mendapatkan menstrual bekisar 40% setelah 6 minggu pasca 

melahirkan dan 90% setelah 24 minggu (Marmi, 2015;h.103). 

d) Hormon oksitosin 

Hormon oksitosin disekresikan dari kelenjar otak bagian 

belakang, bekerja terhadap otot uterus dan jaringan payudara. 

Selama tahap ketiga persalinan, hormon oksitosin berperan 

dalam pelepasan plasenta dan mempertahankan kontraksi, 

sehingga mencegah perdarahan. Isapan bayi dapat 

merangsang produksi ASI dan sekresi oksitosin, sehingga 

dapat membantu proses involusi uteri  

(Marmi, 2015 h. 103). 

e) Hormon esterogen dan progesteron 

Volume darah normal selama kehamilan, akan meningkat. 

Hormon esterogen yang tinggi memperbesar hormon anti 

diuretik yang dapat meningkatkan volume darah. Sedangkan 
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hormon progesteron mempengaruhi otot halus yang 

mengurangi perangsangan dan peningkatan pembuluh darah. 

Hal ini mempengaruhi saluran kemih, ginjal, usus, dasar 

panggul, perineum dan vulva serta vagina (Marmi, 2015;h.103). 

6) Perubahan fisiologis masa nifas pada sistem kardiovaskuler 

     Volume darah yang normal diperlukan plasenta dan pembuluh 

darah uterine, meningkat selama kehamilan. Diuresis terjadi akibat 

adanya penurunan hormon esterogen, yang cepat mengurangi 

volume plasma menjadi normal kembali. Meskipun kadarnya masih 

tetap tinggi daripada normal. Plasma darah tidak banyak 

mengandung cairan sehingga daya koagulasi meningkat (Marmi, 

2015;h.105). 

7) Perubahan fisiologi masa nifas pada sistem hematologi 

     Pada hari pertama postpartum, kadar fibrinogen dan plasma 

akan sedikit menurun tetapi darah lebih mengental viskositas 

sehingga meningkatkan faktor pembekuan darah (Marmi. 2011,h. 

106). 

f. Adaptasi Psikologis Postpartum 

     Ada  3 fase penyesuaian ibu terhadap perannya sebagai orangtua, 

yaitu fase taking in, fase taking hold, fase letting go : 

1) Fase taking in  

Fase ini merupakan periode ketergantungan yang berlangsung dari 

hari pertama sampai hari kedua setelah melahirkan. Pada saat itu, 

fokus perhatian ibu terutama pada dirinya sendiri. Pengalaman 
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selama proses persalinan sering berulang diceritakannya. 

Kelelahan membuat ibu cukup istirahat untuk mencegah gejala 

kurang tidur, seperti mudah tersinggung. Hal ini membuat ibu 

cenderung menjadi pasif terhadap lingkungannya. Oleh karena itu 

kondisi ibu perlu dipahami dengan menjaga komunikasi yang baik 

(Walyani, S.E, 2015;h.80). 

2) Fase Taking Hold  

Fase talking hold adalah periode yang berlangsung antara 

berlangsung antara 3-10 hari setelah melahirkan. Pada fase  taking 

hold, ibu merasa khawatir atau ketidak mampuan dan rasa 

tanggung jawabnya dalam merawat bayi. Selain itu perasaannya 

sangat sensitif sehingga mudah tersinggung jika komunikasinya 

kurang hati-hati. Oleh karena itu ibu memerlukan dukungan karena 

saat ini merasakan kesempatan yang baik untuk menerima 

berbagai penyuluhan dalam merawat diri dan bayinya sehingga 

tumbuh rasa percaya diri (Walyani, S.E, 2015;h.80). 

3) Fase Letting Go  

Fase letting go adalah periode menerima tanggung jawab akan 

peran barunya. Fase ini berlangsung 10 hari setelah melahirkan. 

Terjadi peningkatan akan perawatan diri dan bayinya. Ibu sudah 

mulai menyesuaikan diri dengan ketergantungan bayinya (Walyani, 

S.E, 2015;h.81). 
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g. Kebutuhan dasar ibu nifas 

1) Nutrisi  

Nutrisi yang dikonsumsi harus bermutu tinggi, bergizi dan cukup 

kalori. Wanita dewasa memerlukan 2.200 kalori. Ibu menyusui 

memerlukan kalori yang sama dengan wanita dewasa + 700 kalori 

pada 6 bulan pertama kemudian + 500 kalori pada bulan berikutnya 

(Marmi.2011,h. 135). 

2) Ambulasi pada masa nifas 

Sebagian besar pasien dapat melakukan ambulasi segera setelah 

persalinan usai. Aktivitas tersebut amat berguna bagi semua sistem 

tumbuh, terutama fungsi usus, kandung kemih, sirkulasi dan paru-

paru. Hal tersebut juga membantu mencegah thrombosis pada 

pembuluh tungkai dan membantu kemajuan ibu dari ketergantungan 

peran sakit menjadi sehat (Walyani, S.E, 2015,h.113). 

3) Eliminasi BAB/BAK 

a) Miksi /BAK, Buang air kecil sendiri sebaiknya dilakukan 

secepatnya. Miksi normal bila dapat BAK spontan setiap 3-4 

jam.  

b) Defekasi / BAB 

Buang air besar akan biasa setelah sehari, kecuali bila ibu takut 

dengan luka episiotomi (Walyani, S.E, 2015;h.114). Ibu 

diharapkan dapat BAB sekitar 3-4 hari postpartum (Marmi, 

2011;h.148). 
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4) Kebersihan diri (Personal Hygiene) 

Kebersihan diri ibu membantu mengurangi sumber infeksi dan 

meningkatkan perasaan nyaman pada ibu (Walyani, S.E, 

2015;h.114). 

5) Kebutuhan istirahat dan tidur 

Ibu nifas memerlukan istirahat yang cukup, istirahat tidur yang 

dibutuhkan ibu nifas sekita 8 jam pada malam hari dan 1 jam pada 

siang hari (Walyani, S.E, 2015;h.116). 

a) Kegunaan atau fungsi dari tidur cukup : 

(1) Regenerasi sel-sel tubuh yang rusak menjadi baru. 

(2) Memperlancar produksi hormon pertumbuhan tubuh. 

(3) Mengistirahatkan tubuh letih akibat aktivitas seharian. 

(4) Meningkatkan kekebalan tuhuh dari serangan penyakit. 

(5) Menambah konsentrasi dan kemampuan fisik (Walyani, 

S.E,2015;h. 119). 

b) Kurang istirahat akan mempengaruhi ibu dalam beberapa hal 

yaitu mengurangi jumlah ASI yang diproduksi, memperlambat 

involusi dan mneyebabkan depresi dan ketidakmampuan untuk 

merawat bayi dan dirinya (Marmi, 2015,h. 146).  

6) Kebutuhan seksual 

Ibu yang baru melahirkan boleh melakukan hubungan seksual 

kembali setelah 6 minggu persalinan (Walyani, S.E,2015;h.120). 
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7) Kebutuhan perawatan payudara 

a) Sebaiknya perawatan mammae telah dilakukan sejak wanita 

hamil supaya puting susu lemas, tidak keras, dan kering  

sebagai persiapan untuk menyusui bayinya (Walyani, S.E, 

2015;h.123). 

b) Bila bayi meninggal, laktasi harus dihentikan dengan cara : 

membalut mammae sampai tertekan, pemberian obat 

esterogen untuk supresi LH sperti tablet Lynoral dan Pardolel. 

c) Ibu menyusui harus menjaga payudaranya untuk tetap bersih 

dan kering. 

d) Menggunakan bra yang menyokong payudara.  

5. Keluarga Berencana 

a. Pengertian  

     Keluarga Kerencana adalah upaya penignkatan kepedulian dan peran 

serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan 

kehamilan, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan 

keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera (UU 

no.10 tahun 1992) (Kurniawati, 2014;h.23). 

     Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 87 tahun 2014  

tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, 

keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga menyebutkan bahwa  

program keluarga berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran 

anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui 
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promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk 

mewujudkan keluarga yang berkualitas (Kemenkes RI, 2015;h.120).   

     KB merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu  

khususnya ibu dengan kondisi 4T; terlalu muda melahirkan (di bawah usia 

20 tahun), terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan, dan 

terlalu tua melahirkan (di atas usia 35 tahun) (Kemenkes RI, 2015;h.120) 

     Dari pengertian-pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

Keluarga Berencana adalah suatu strategi untuk menjarangkan 

kehamilan, mengatur jarak kehamilan untuk mengurangi angka kematian 

AKI dan AKB. 

b. Sasaran Pelaksanaan Program KB  

1) Pasangan usia subur (PUS) adalah pasangan suami-istri yang terikat 

dalam perkawinan yang sah, yang  istrinya berumur antara 15 sampai 

dengan 49 tahun. 

2) Peserta KB aktif adalah pasangan usia subur pus) yang saat ini 

menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. 

3) Peserta KB baru adalah pasangan usia subur yang baru pertama kali 

menggunakan alat/cara kontrasepsi dan atau pasangan usia subur 

yang kembali menggunakan metode kontrasepsi setelah melahirkan/ 

keguguran (Kemenkes RI,2015;h.121). 

     Berdasarkan undang-undang republik indonesia nomor 36 tahun 

2009  tentang kesehatan, pemerintah wajib menjamin ketersediaan 

sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang 

aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga 
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berencana. pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana 

dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur 

untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas. 

Pasangan usia subur bisa mendapatkan pelayanan kontrasepsi di 

tempat-tempat yang melayani program KB (Kemenkes 

RI,2015;h.122). 

b. Strategi Program Pelayanan KB 

1) Menggerakan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam 

program KB. 

2) Menata kembali pengelolaan program KB. 

3) Memperkuat SDM operasional program KB.’ 

4) Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui 

pelayanan KB. 

5) Meningkatkan pembiayaan program KB (Kurniawati, 2014;h.28) . 

c. Metode Kontrasepsi 

1) Metode kontrasepsi sederhana (tanpa alat) 

a) Metode Kalender / Pantang Berkala 

     Metode kalender atau pantang berkala dicetuskan oleh 

kyusaku ogino (jepang) dan herman knaus (australia) pada tahun 

1930. Knaus berpendapat bahwa ovulasi selalu terjadi pada hari 

ke-15 sebelum mentruasi yang akan datang. sedangkan, ogino 

berpendapat bahwa ovulasi tidak selalu terjadi pada hari ke-15 

sebelum siklus menstrusi berikutnya (Kurniawati, 2014;h.50) . 
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     Tidak semua wanita memilik siklus menstruasi teratur 

sebanyak 28 hari setiap bulannya. oleh sebab itu, awal masa 

subur dapat dihitung dengan mengurangi 18 hari siklus haid dari 

siklus menstruasi terpendek dan akhir masa subur dapat dihitung 

dengan mengurangi 11 hari dari siklus menstruasi terpanjang. 

angka 18 didapat dari masa hidup spermatozoa (14+2+2) 

sedangkan angka 11 didapat dari masa hidup ovum (14-2-1) 

(Kurniawati, 2014;h.50) .  

b) Metode Suhu Basal (Termal)   

     Metode kontrasepsi ini dilakukan berdasarkan pada 

perubahan suhu tubuh. Pengukuran dilakukan dengan mengukur 

suhu basal (pengukuran suhu yang dilakukan ketika bangun tidur 

sebelum beranjak dari tempat tidur). Suhu tubuh basal dapat 

meningkat sebesar 0,2-0,5ºc ketika ovulasi. Metode ini memiliki 

angka kegagalan sebesar 0,3-6,6 per 100 wanita per tahun. 

Kerugian utama metode suhu basal ini adalah abstinensia 

(menahan diri tidak melakukan sanggama) sudah harus 

dilakukan pada masa praovulasi (Kurniawati, 2014;h.52). 

c) Metode Simpto Termal   

     Metode ini menggunakan perubahan siklis lendir serviks yang 

terjadi karena perubahan kadar estrogen yang menentukan saat 

yang aman untuk bersanggama. metode simpto termal 

merupakan gabungan dari metode suhu basal, metode lendir 

serviks, dan metode kalender. Angka kegagalan metode ini 
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sebesar 4,9-34,4 kehamilan pada 100 wanita per tahun 

(Kurniawati, 2014;h.52). 

d) Metode Lendir Serviks (Billings) 

     Metode kontrasepsi ini dilakukan berdasarkan perubahan 

siklus lendir serviks yang terjadi karena perubahan kadar 

estrogen (Kurniawati, 2014;h.53) . 

e) Metode Amenore Laktasi 

     Metode Amenore Laktasi (MAL) adalah kontrasepsi yang 

mengandalkan pemberian ASI tanpa tambahan makanan atau 

minuman apapun selama 6 bulan. Syarat dari metode ini adalah 

menyusui penuh (full breast fedding), belum menstruasi dan 

umur bayi kurang dari 6 bulan (Kurniawati, 2014;h.48) . 

f) koitus interuptus  

     Koitus interuptus adalah metode kontrasepsi yang dilakukan 

dengan mengakhiri sanggama sebelum ejakulasi intravaginal 

terjadi dan ejakulasi dilakukan diluar jauh dari genetalia  

eksternal wanita. Kelebihan metode ini adalah murah atau tidak 

mengeluarkan biaya, tidak mengandung bahan kimiawi, dapat 

dilakukan kapanpun dan tidak ada efek samping. kekurangan 

metode ini adalah mengurangi kenikmatan seksual sehingga 

mempengaruhi kehidupan perkawinan dan angka kegagalan 

cukup tinggi karena cairan pra ejakulasi dapat keluar terlebih 

dahulu yang dapat mengandung berjuta-juta sel spera walaupun 
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hanya setetes dan juga karena kurangnya kontrol diri pria 

(Kurniawati, 2014;h.54). 

2) Metode Kontrasepsi sederhana dengan alat 

a) kondom 

(1) Kondom Pria 

     Cara kerja kondom pria adalah menghalangi spermatozoa 

agar tidak masuk kedalam traktus genetalia internal wanita. 

kondom pria dibuat dari berbagai jenis bahan, yaitu kulit 

(dibuat dari membran usus biri-biri), lateks (paling banyak 

dipasaran, elastis, dan murah), dan plastik (Kurniawati, 

2014;h.55). 

     Keuntungan menggunakan kondom sebagai alat 

kontrasepsi adalah salah satu alat kontrasepsi yang dapat 

diandalkan, sederhana, ringan, reversible dan juga memiliki 

harga yang relatif murah. Pemakaian kondom dengan baik 

dan benar dapat memberi keuntungan atau efek kontraseptif 

dan nonkontraseptif bagi pasutri, seperti mencegah 

kehamilan, mencegah/ memberi perlindungan terhadap 

infeksi menular seksual (IMS), melindungi wanita dari HPV 

(human papilloma virus) penyebab kanker serviks. klien atau 

akseptor kontrasepsi kondom tidak perlu melakukan 

pemeriksaan medis dan pemeriksaan tindak lanjut. 

Keuntungan lainnya adalah pria ikut secara aktif dalam 

program KB dan dapat mencegah terjadinya ejakulasi dini. 
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Penggunaan kondom pria dapat juga menjadi terapi 

infertilitas pada wanita yang mempunyai antibodi  terhadap 

sperma (Kurniawati, 2014;h.56). 

(2) kondom wanita 

     Kondom wanita sebenarnya merupakan kombinasi antara 

diafragma dan kondom. Alasan utama dibuatnya kondom 

wanita karena kondom pria dan diafragma biasa tidak dapat 

menutupi daerah perineum sehingga masih ada 

kemungkinan penyebaran mikroorganisme penyebab IMS 

(Kurniawati, 2014;h.62). 

b) kontrasepsi barier intra-vagina 

     Jenis kontrasepsi ini yaitu diafragma, kap serviks, spons, dan 

kondom wanita. Satu hal yang perlu diwaspadai pada 

penggunaan kontrasepsi barier intra-vagina adalah adanya 

kemungkinan sindrom syok toksik, yang muncul karena toksin 

yang dihasilkan staphylococcus aureus. sindom ini juga sering 

terjadi pada wanita yang memakai tampon vagina saat 

menstruasi (Kurniawati, 2014;h.58).  

(1) Diafragma  

     Diafragma memiliki bentuk seperti mangkok. Metode ini 

baik untuk wanita yang dikontraindikasikan menggunakan pil 

oral, AKDR maupun suntik. Menurut teori, angka kegagalan 

penggunaan diafragma adalah sebesar 2-3 kehamilan per 

100 wanita per tahun. akan tetapi, berdasarkan praktik angka 
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kegagalan penggunaan kontrasesi ini sebesar 6-25 

kehamilan per 100 wanita per tahun (Kurniawati, 2014;h: 59). 

(2) Kap Serviks 

     Kap serviks merupakan alat yang hanya menutup serviks 

saja. dahulu terbuat dari logam atau plastik, sekarang dari 

karet. Kap serviks efektif walaupun tanpa spermisid, tetapi 

akan lebih efektif jika ditambah spermisid. Karena hanya 

menutupi serviks saja, pengukuran ulang tidak perlu 

dilakukan (Kurniawati, 2014;h.60). 

(3) Spons 

     Spons memiliki bentuk seperti bantal pholyurethane yang 

mengandung spermisida. pada salah satu sisi berbentuk 

cekung (konkaf) agar dapat menutupi serviks dan pada sisi 

lainnya terdapat tali untuk mempermudah pengeluaran 

(Kurniawati, 2014;h.61). 

     Spons memiliki efek kontraseptif karena spermasid yang 

terkandung didalamnya akan dilepaskan setelah beberapa 

menit spons terpasang dengan benar. Spons kontrasepsi 

juga dapat menjadi barier antara spermatozoa dan serviks 

sehingga dapat menjebak spermatozoa didalam spons 

(Kurniawati, 2014;h.61) .  
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c) Kontrasepsi Kimiawi  

(1) Spermisida  

     Spermisida merupakan zat kimia pelumpuh spermatozoa 

didalam vagina sebelum spermatozoa bergerak kedalam 

traktus genetalia internal. Spermisida bekerja secara mekanis 

dan kimiawi dengan cara menghalangi dan menghentikan 

spermatozoa (Kurniawati, 2014;h.62).  

(2) Jelly 

     Wahananya adalah gelatin yang larut dalam air dan 

mencair dengan mudah dalam badan. Baik dipakai oleh 

wanita yang kering vaginanya (Marmi, 2016;h.187). 

(3) Suppositoria Kimiawi 

     Mudah dipakai tetapi kurang dapat dipercaya 

efektifitasnya untuk mencegah kehamilan. Bila melakukan 

coitus beberapa kali maka suppositorisa harus dimasukan 

kedalam vagina beberapa kali pula. Terdiri dari gelatin atau 

mentega cacao yang mencair dengan cepat pada suhu 

badan (Marmi, 2016;h.187). 

(4) Tissue KB 

     Tissue KB adalah alat kontrasepsi kimiawi yang berbentuk 

seperti lembaran kertas tissue, namun akan larut bila 

bercampur dengan cairan vagina atau lendir serviks. Cara 

kerjanya adalah mengentalkan lendir serviks sehingga 
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menghambat gerakan spermatozoa, serta membunuh 

spermatozoa (Marmi, 2016;h.188). 

3) Metode kontrasepsi hormonal 

a) Pil KB (oral contaceptives pill) 

     Adalah kontrasepsi hormonal yang berupa obat dalam bentuk 

pil yang dimasukan melalui mulut (diminum), berisi hormon 

progesteron dan atau esterogen, yang bertujuan untuk 

mengendalikan kelahiran atau mencegah kehamilan dengan 

engambat pelepasan sel telur dari ovarium setiap bulannya. 

Jenis pil KB secara umum antara lain : 

(1) Pil kombinasi  

     Pil kombinasi adalah pil yang mengandung hormon 

esterogen dam progesteron yang diprodukksi oleh wanita. Pil 

ini akan menggantikan produksi nomal esterogen dan 

prosgesteron yang akan menekan produksi Fsh dan LH 

sehingga menyebabkan ovariium berada dalam kondisi 

istirahat sehingga menekan releasing factor diotak dan 

mencegah ovulasi. Selain itu progesteron menyebabkan 

penebalan serviks sehingga mempersulit penetrasi 

spermatozoa sehingga menyebabkan endometrium tidak 

reseptif terhadap implantasi blastosis (Kurniawati, 

2014;h.69).    
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(2) Pil KB mini  

     Pil mini atau pil progestin kadang-kadang disebut juga pil 

masa menyusui. Mini pil adalah pil KB yang hanya 

mengandung hormon progesteron dalam dosis rendah dan 

diminum sehari sekali (Marmi, 2016;h.207). 

b) Suntikan KB 

(1) Kontrasepsi suntik progesteron 

Adalah suatu sintesa progestin yang mempunyai efek 

progestn asli dari tubuh wanita dan merupakan suspensi 

steril medroxy progesteron asetate dalam air, yang 

mengandung progesterone asetate 150 mg. 

c) Implan/susuk KB 

     Adalah alat kontrasepsi berupa kapsul kecil karet terbuat dari 

silikom, berisi levonogestrel. Terdiri dari 6 kapsul kecil dan 

panjang 3 cm dengan masa kerja panjang (Marmi, 2016;h.236). 

     Implan merupakan salah satu metode kontrasepsi hormonal 

yang hanya mengandung progestrin. Metode kontrasepsi ini 

memiliki evektivitas cukup tinggi dengan angka kegagalan <1 

setiap wanita pertahun dalam 5 tahun pertama. Bagi ibu yang 

hamil atau diduga hamil, mengalami perdarahan pervagina tanpa 

diketahui penyebabnya, tromboflebitis aktif atau trombo emboli, 

penyakit hati akut, tumor hati jinak atau ganas, karsinoma 

payudara atau dicurigai karsinoma payudara, tumor ginekologik, 
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dan wanita dengan penyakit jantung, hipertensi, DM tidak boleh 

menggunakan kontrasepsi ini (Kurniawati, 2014;h.83). 

     Pemasangan dan pengeluaran implan merupakan prosedur 

bedah minor sehingga sterilitas perlu dijaga dengan ketat. Implan 

dipasang pada saat menstruasi atau tidak lebih dari 5-7 hari 

setelah awal menstruasi, diletakan tepat dibawah kulit pada 

lengan atas atau lengan bawah. Infeksi atau hematoma jarang 

terjadi setelah pemasangan, tetapi ekspulsi dapat terjadi jika 

tempat pemasangan implan mengalami infeksi (Kurniawati, 

2014;h.84). 

     Implan hanya mengandung progestrin saja sehingga tidak 

akan mengalami efek samping karena estreogen. Selain itu, 

kecepatan pelepasan progestin rendah sehingga trehindar dari 

dosis awal yang tinggi seperti pada kontrasepsi suntik dan 

puncak harian pada kontrasepsi oral. Sistem enam kapsul 

memberikan perlindungan jangka panjang untuk 5 tahun, 

sedangkan Norplant dapat membantu mencegah anemia. 

Akseptor tidak perlu melakukan apa-apa lagi hingga saat 

pengeluaran implan. Efek kontraseptif berakhir setelah implan 

dicabut (Kurniawati, 2014;h.83). 

     Kerugian implan antara lain lebih mahal, sering muncul 

perubahan pola menstruasi (panjang siklus menstruasi  

berkurang), karena merupakan prosedur bedah minor, petugas 

terlihat oleh orang lain sehingga menimbulkan rasa mali pada 
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akseptor. Kejadian perdarahan, infeksi pada daerah insersi, 

peningkatan atau penurunan berat badan juga dapat terjadi pada 

bebrapa akseptor (Kurniawati, 2014;h.85). 

4) Metode kontrasepsi modern AKDR (IUD) 

     Adalah satu alat kontrasepsi modern yang telah dirancang 

sedemikian rupa (baik bentuk, ukuran, bahan dan masa aktif fungsi 

kontrasepsinya) yang dimasukan kedalam rahim yang sangat efektif, 

reversible dan berjangka panjang dan dapat dipakai oleh semua 

perempuan usia produktif sebagai suatu usaha pencegahan 

kehamilan (Marmi, 2016;h.256). 

Tabel 2.6 Daftar tilik penapisan klien. Metode nonoperatif  

Metode hormonal ( pil kombinasi, pil progestin, suntikan, dan susuk) 
Apakah hari pertama setelah haid terakhir 7 hari yang lalu atau lebih. 
Apakah anda menyusui dan kurang dari 6 minggu pascapersalinan 
Apakah mengalami perdarahan/perdarahan bercak antara haid setelah senggama 
Apakah pernah iktetrus pada kulit atau mata 
Apakah pernah nyeri kepala hebat atau gangguan visual 
Apakah pernah nyeri hebat pada betis, paha atau dada, atau tungkai bengkak (edema) 
Apakah pernah tekanan darah diatas 160  mmHg (sistolik) atau dibawah 90 mmHg (diastolik) 
Apakah ada masa atau benjolan  pada payudara 
Apakah anda sering minum obat-obatan anti kejang (epilepsi) 
AKDR (semua jenis pelepas tembaga dan progestin) 
Apakah hari pertama haid terakhir 7 hari yang lalu 
Apakah klien (atau pasangan ) mempunyai pasangan seks lain 
Apakah pernah mengalam infeksi menular seksual (IMS) 
Apakah pernah mengalami penyakit radang panggul atau kehamilan ektopik 
Apakah pernah mengalami haid banyak (lebih 1-2 pembalut tiap 4 jam) 
Apakah pernah mengalami haid lama (lebih dari 8 hari) 
Apakah pernah mengalami dismenorea berat yang membutuhkan analgetika dan atau istirahat 
baring.  
Apakah pernah mengalami perdarahan/ perdarahan bercak antara haid atau setelah senggama 
Apakah pernah mengalami gejala penyakit jantung vaskular/ kongenital 
Sumber : Saifuddin,2010;hal.10 
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5) Metode kontrasepsi dengan metode operatif / mantap sterilisasi 

a) Histerectomi 

     Masih dilakukan diberbagai negara untuk tujuan sterilisasi. 

Dianggap cukup aman dan dapat dihindari komplikasi-kompliasi 

ligasi tuba. Keuntungan uterus dikemudian hari.  Disamping itu 

dikatakan tidak menyebabkan gangguan peredaran darah ke 

ovarium. 

     Kerugian cara ini adalah bahwa wanita tidak haid lagi dan hal 

ini dapat menimbulkan gangguan prikologis. Disamping itu 

histerectomi merupakan tindakan yang cukup berat. Pada 

umumnya pendapat para ahli ialah bahwa tidak dibenarkan 

histerectomi untuk sterilisasi kecuali jika ada kelainan pada 

uterus (mioma, erosioperbionis, dan lain-lain) (Irianto,2014;h. 

292). 

b) Ooforektomi pada wanita 

     Ooforektomi merupakan suatu tindakan opratif mengangkat 

ovarium, metode ini dilakukan pada kasus-kasus kanker ovarium, 

curiga tumor ovarium atau kanker tuba fallopi (jarang). Metode ini 

juga dapat dilakukan pada kasus-kasus infeksi atau digabungkan 

dengan histerectomi. Kadang-kadang wanita dengan kanker 

ovarium atau payudara atau profilaksis untuk mengurangi resiko 

penyebaran dari sel-sel tersebut. Jarang sekali terjadi kesalahan 

secara familial. 

 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Dian Meiliana Dewi, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



101 

 

 

 

     Ooforektomi adalah mengeluarkan indung telur melalui 

pembedakan atau tindakan menghancurkan indung telur. 

Operasi ini juga disebut ooforiektomi, namu istilah ini telah 

digunakan secara tradisional dalam penelitian ilmu dasar yang 

menggambarkan operasi pengangkatan indung telur hewan 

laboratorium. Pengangkatan indung telur pada wanita adalah 

setara biologis pengebirian pada pria, namun, istilah pengebirian 

hanya kadang-kadang digunakan dalam literatur medis yang 

merujuk pada ooforektomi pada manusia (Irianto,2014;h.294). 

c) Tubektomi (untuk wanita) 

     Tubektomi atau metode operasi wanita (MOW) adalah 

pengikatan dan pemotongan saluran telur agar tidak dapat 

dibuahi oleh sperma. Pilihan tubektomi ini digunakan untuk yang 

tidak ingin mempunyai anak lagi. Metode yang digunakan adalah 

dengan melakukan operasi kecil pada daerah rahim dengan 

tujuan untuk mengikat saluran tuba fallopi sehingga sel telur 

yang diproduksi tidak akan terbuahi. Tubektomi ini dilakukan jika 

seorang ibu sudah mempunyai anak lebih dari tiga, tidak ingin 

mempunyai anak lagi, dan berusia diatas 35 tahun 

(Irianto,2014;h.294). 
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Tabel 2.7 Daftar tilik penapisan klien metode operasi (tubektomi) 

Keadaan klien Dapat dilakukan pada 
fasilitas rawat jalan 

Dilakukan pada fasilitas rujukan 

Keadaan umum (anamneis 
dan pemeriksaan fisik) 

Keadaan umum baik, tidak 
ada tanda-tanda penyakit 
jantung, paru-paru atau 
ginjal 

Diabetes tidak terkontrol, riwayat 
gangguan pembekuan darah, tanda-
tanda penyakit jantung, paru, atau 
ginjal. 

Keadaan emosional Tenang Cemas, takut 
Tekanan darah <160/100 mmHg ≥160/100 mmHg 
Berat Badan 35-85 kg >85 kg; < 35 kg 
Riwayat operasi abdomen/ 
panggul 

Bekas secsio caesaria 
(tanpa pelekatan) 

Operasi abdomen lainnya, perlekatan 
atau terdapat kelainan pada 
pemeriksaan panggul 

Riwayat radang panggul, 
hamil, apendisitis.  

Pemeriksaan dalam normal Pemeriksaan dalam ada kelainan 

Anemia  Hb ≥ 8 g% Hb < 8 g% 
Sumber : Saifuddin,2010;h.12 

d) Vasektomi (untuk pria) 

     Vasektomi adalah bedah untuk strerilisasi pria-pengikatan dan 

pemotongan saluran benih agar sperma tidak keluar dari buah 

zakar. Saluran benih tertutup, sehingga tidak dapat menyalurkan 

spermatozoa. Cara ini dipakai untuk kontrasepsi mantap pria 

(Irianto,2014;h.296). 

     Komplikasi jangka pendek dari vasektomi adalah memar dan 

perdarahan sementara (hematoma). Hal ini dapat diminimalkan 

dengan menutup bekas operasi dengan plester. Juga dapat 

mengurangi resiko pengembangan hematoma dengan 

menggunakan pakaian dalam pendukung dan tidak berolahraga 

selama 3-4 hari setelah operasi. Jika hematoma semakin 

mengembang, konsultasikan segera ke dokter (Irianto, 

2014;h.302). 
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     Sperma juga dapat bocor keluar dari tabung yang terpotong 

dan berkumpul dijaringan sekitarnya. Benjolan keras, yang 

disebut granuloma sperma, bisa terwujud. Granuloma sperma 

tidak berbahaya, tetapi kadang-kadang bisa menyakitkan dan 

menyebabkan pembengkakan. Obat antinfamasi non-steroid, 

misalnya ibuproen dapat membantu untuk mengurangi rasa sakit 

dan pembengkakan. Jika benjolan besar, mungkin perlu operasi 

untuk menghapusnya (Irianto, 2014;h.302). 

Tabel : 2.8 Daftar tilik penapisan klien metode operasi (Vasektomi) 

Keadaan klien Dapat dilakukan pada 
fasilitas rawat jalan 

Dilakukan pada fasilitas 
rujukan 

Keadaan umum 
(anamneis dan 
pemeriksaan fisik) 

Keadaan umum baik, tidak 
ada tanda-tanda penyakit 
jantung, paru-paru atau 
ginjal 

Diabetes tidak terkontrol, 
riwayat gangguan pembekuan 
darah, tanda-tanda penyakit 
jantung, paru, atau ginjal. 

Keadaan emosional Tenang Cemas, takut 
Tekanan darah <160/100 mmHg ≥160/100 mmHg 
Infeksi atau kelainan 
skrotum/inguinal 

Normal Tanda-tanda infeksi atau ada 
kelainan 

Anemia  Hb ≥ 8 g% Hb < 8 g% 
Sumber : Saifuddin,2010;h.11 

e) RISUG, metode kontrasepsi pria terbaru 

     RISUG adalah singkatan dari inhibition of sperm under guidance 

(penghambatan sperma reversible di bawah bimbingan). Metode ini 

pertama kali ditemukan di India oleh seorang profesor biomedis dari 

indian institute of technology bersama Sujoy K.Guh. RISUG mirip 

dengan vasektomi tapi dengan berbagai unggulan, yang paling 

signifikant adalah lebih reversible (Irianto,2014;h.305). 
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Tabel : 2.9 Prosedur penapisan klien  
Prosedurr KBA/

MAL 
Metode 
Barier 

(kondom) 

Metode hormonal (pil 
kombinasi, pil 

progstin/ 
suntikan/implan) 

AKDR Mantap 
wanita/pria 

Penapisan produksi Tidak Tidak Ya (lihat daftar)1 Ya 
(lihat daftar ) 

Ya  
(lihat daftar)2 

Seleksi ISR/ IMS risiko 
tinggi 

Tidak Tidak Tidak Ya ya 

Pemeriksaan Tidak Tidak Tidak 3 Ya - 
Wanita umum - - Tidak - Ya 
     Abdomen - - Tidak Ya Ya 

Pemeriksaan spekulum - Tidak Tidak Ya  
Pemeriksaan dalam - Ya  Tidak Ya Ya 

Pria (lipat paha, penis, 
testis, skrotum) 

- Tidak - - Ya 

Sumber : Saifuddin, 2010;h.13 

B. TINJAUAN ASUHAN KEBIDANAN 

1. Manajemen Kebidanan 

a) Pengertian manajement Kebidanan 

     Management kebidanan adalah pendekatan dan kerangka fikir yang 

digunakan oelh bidan dalam menetapkan metode pmecahan masalah 

secara sistematis mulai dari pengumpulan data, analisis, diagnosa 

kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Kemenkes, 2007). 

     Proses manajemen terdiri dari tujuh langkah yang berurutan yang 

dimulai dengan mengumpulkan data dasar dan berakhir dengan evaluasi. 

Langkah-langkah tersebut membentuk kerangka yang lengkap yang bisa 

diaplikasikan dalam semua situasi. Akan tetapi setiap langkah dapat 

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

disesuaikan dengan kebutuhan klien. 
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b) Standar Asuhan Kebidanan 

Standar asuhan kebidanan adalah acuan dalam proses pengambilan 

keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan 

wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat 

kebidanan. Mulai dari pengkajian, perumusan diagnosa, dan atau 

masalah kebidanan, perencanaan, emplementasi, evaluasi dan 

pencatatan asuhan kebidanan (Kemenkes RI,2007). 

1) Langkah  I (pengumpulan data dasar) 

     Langkah pertama adalah pengumpulan data dasar yang 

menyeluruh untuk mengevaluasi ibu dan bayi baru lahir. Data ini 

meliputi pengkajian riwayat pemeriksaan fisik dan pelvik sesuai 

indikasi, meninjau kembali data hasil laboratorium dan laporan 

penelitian terkait secara singkat. Data dasar yang dibutuhkan adalah 

semua data yang berasal dari sumber informasi yang berkaitan 

dengan ibu dan bayi baru lahir ( Varney, 2007;h.27). 

2) Langkah II (Interpretasi Data) 

     Membuat sebuah identifikasi masalah atau diagnosa dan 

kebutuhan perawatan kesehatan yang akurat berdasarkan perbaikan 

interpretasi data yang benar ( Varney, 2007;h.27). 

3) Langkah III (Identifikasi Diagnosa/ Masalah Potensial ) 

     Langkah ketiga berkenaan dengan tindakan antisipasi, 

pencegahan jika memungkinkan, menunggu dengan waspada penuh, 

dan persiapan terhadap semua keadaan yang mungkin muncul. 
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Langkah ini adalah langkah yang sangat penting dalam memberi 

perawatan kesehatan yang aman ( Varney, 2007;h.27). 

4) Langkah IV (Evaluasi Kebutuhan Segera) 

     Mengevaluasi kebutuhan akan intervensi dan atau konsultasi 

bidan atau dokter yang dibutuhkan dengan segera, serta manajement 

kolaborasi dengan anggota tim kesehatan lain, sesuai dengan kondisi 

yang diperlihatkan oelh ibu dan bayi baru lahir ( Varney, 2007;h.27). 

5) Langkah V (Perencanaan) 

     Mengembangkan sebuah rencana perawatan kesehatan yang 

menyeluruh, didukung oleh penjelasan rasional yang valid, yang 

mendasari keputusan yang dibuat dan didasarkan pada langkah-

langkah sebelumnya ( Varney, 2007;h.27). 

6) Langkah VI (Pelaksanaan) 

     Langkah keenam adalah melaksanakan rencana perawatan 

secara menyeluruh. Langkah ini dapat dilakukan secara keseluruhan 

oleh bidan atau dilakukan sebagian oleh ibu atau orang tua, bidan 

atau anggota tim kesehatan lain ( Varney, 2007;h.27). 

7) Langkah VII (Evaluasi) 

    Langkah ketujuh merupakan tindakan untuk memeriksa apakah 

rencana perawatan yang dilakukan benar-benar telah mencapai 

tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan ibu, seperti yang diidentifikasikan 

pada langkah kedua tentang masalah diagnosis, maupun kebutuhan 

perawatan kesehatan. Rencana tersebut menjadi efektif bila bidan 

mengimplementasikan semua tindakan dalam rencana, dan menjadi 
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tidak efektif bila tidak di implementasikan. Mungkin saja sebagian 

efektif sementara sebagian lain rencana tersebut tidak efektif ( 

Varney, 2007;h.28). 

c) Standar pencatatan asuhan kebidanan 

1) Pencatatan dilakukan segera setelah melakukan asuhan pada 

formulir yang tersedia (RM, KMS, Status pasien/buku KIA). 

2) Ditulis dalambentuk catatan perkembangan SOAP 

3) S adalah data subjektif, mencatat hasil anamnesa. 

4) O adalah data objektif, mencatat hasil pemeriksaan. 

5) A adalah hasil analisa, mencatat diagnosa dan masalah kebidanan. 

6) P adalah penatalaksanaan, mencatat seluruh perencanaan dan 

penatalaksanaan yang sudah dilakukan seperti tindakan antisipatif, 

tindakan segera, tindakan secara komprehensif : penyuluhan, 

dukungan, kolaborasi, evaluasi/follow up dan rujukan (Kemenkes RI, 

2007). 

C. ASPEK HUKUM 

Landasan hukum kewenangan dan kompetensi bidan 

1. Landasan Hukum 

a) Permenkes RI no.1464/MENKES/PER/X/2010 BAB III tentang 

penyelenggaraan praktik bidan.  

     Bidan dalam menjalankan praktik, berwenang untuk memberikan 

pelayanan yang meliputi (a) pelayanan kesehatan ibu, (b) pelayanan 

kesehatan anak, (c) kesehatan reproduksi perempuan, (d) keluarga 

berencana (Kemenkes RI, 2007). 
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1) Pelayanan kesehatan ibu diberikan pada: 

(a) Pelayanan konseling pada masa pra hamil,  

(b) Pelayanan antenatal pada kehamilan normal,  

(c) Pelayanan masa persalinan normal,  

(d) Pelayanan masa nifas normal,  

(e) Pelayanan masa menyusui, dan  

(f) Pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan 

(Kemenkes RI, 2007). 

Kewenangan bidan : 

(a) Episiomotomi, 

(b) Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II 

(c) Penanganan kegawat daruratan, dilanjutkan dengan perujukan, 

(d) Pemberian tablet Fe pada ibu hamil, 

(e) Pemberian Vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas, 

(f) Fasilitas/bimbingan IMD dan promosi ASI ekslusif, 

(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 (Kemenkes RI, 2007). 
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2) Pelayanan kesehatan anak diberikan pada bayi baru lahir, bayi, anak 

balita, dan anak pra sekolah, kewenangannya adalah : 

(a) Melakukan asuhan BBL normal termasuk resusitasi, pencegahan 

hipotermi, IMD, injeksi vitamin K, perawatan bayi baru lahir masa 

neonatal (0-28 hari) dan perawatan tali pusat. 

(b) Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk. 

(c) Penanganan kegawat daruratan, 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 keterangan kematian 

(Kemenkes RI, 2007). 

3) Pelayanan KB : 

(a) Memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi 

perempuan dan Keluarga berencana dan, 

(b) Memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom (Kemenkes RI, 

2007). 

b) Peraturan Pemerintah no.363/IX/1980, dalam hal ini wewenang bidan 

dibagi menjadi dua yaitu wewenang umum dan wewenang khusus, 

yang ditetapkan bila bidan melaksanakan tindakan khusus dibawah 

pengawasan dokter. Pelaksanaan dari permenkes ini, yakni bahwa 

bidan dalam melaksanakan praktik perorangan dibawah pengawasan 

dokter. 
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c) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 572/VI/1996, 

wewenang mengatur tentang registrasi dan praktik bidan. Bidan 

dalam melaksanakan prakteknya diberi kewenangan yang bersifat 

mandiri. Kewenangan tersebut disertai dengan kemampuan alam 

melaksanakan tindakan. Dalan wewenang tersebut mencakup 

pelayanan kebidanan yang meliputi pelayanan ibu dan anak yakni 

pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan masyarakat. 

d) Kepmenkes no.900/MENKES/SK/VII/2002 tentang registrasi bidan 

dan praktek bidan revisi dari Permenkes No.572/VI/1996. Didalam 

melaksanakan tugasnya, bidan harus kolaborasi, konsultasi dan 

merujuk sesuai dengan kondisi pasien, kewenangan dan 

kemampuannya. Didalam keadaan darurat bidan juga diberi 

kewenangan melakukan pelayanan kebidanan yang bertujuan untuk 

menyelamatkan jiwa pasien. 

e) Keputusan Menteri Kesehatan No.369/MENKES/III/2007 tentang 

Standar Profesi Bidan. Definisi asuhan kebidanan merupakan proses 

pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan 

sesuai dengan kewenangan dan ruang lingkup prakteknya, 

berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan, yaitu meliputi bidang kesehatan 

ibu masa hamil, masa persalinan, nifas, bayi setelah lahir serta 

keluarga berencana (Irianti, dkk, 2015;h.15) 

f) Permenkes No.5380/1/1963, wewenang bidan terbatas pada 

pertolongan pada pertolongan persalinan normal secara mandiri, 

didampingi tugas lain. 
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2. STANDAR KOMPETENSI BIDAN 

Menurut data yang diperoleh dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia 

a) Kompetensi ke-1 : Bidan mempunyai persyaratan pengetahuan dan 

keterampilan dari ilmu-ilmu sosial, kesehatan 

masyarakat dan etik yang membentuk dasar dari 

asuhan yang bermutu tinggi sesuai dengan 

budaya, untuk wanita, bayi baru lahir dan 

keluarganya. 

b) Kompetensi ke-2 : 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 orang tua. 

c) Kompetensi ke-3 : Bidan memberi asuhan antenatal bermutu tinggi 

untuk mengoptimalkan kesehatan selama 

kehamilan yang meliputi: deteksi dini, 

pengobatan atau rujukan dari komplikasi 

tertentu. 

d) Kompetensi ke-4

  

: Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, 

tanggap terhadap kebudayaan setempat selama 

persalinan, memimpin selama persalinan yang 

bersih dan aman, menangani situasi 
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kegawatdaruratan tertentu untuk 

mengoptimalkan kesehatan wanita dan bayinya 

yang baru lahir. 

e) Kompetensi ke-5 : Bidan memberikan asuhan pada ibu nifas dan 

menyusui yang bermutu tinggi dan tanggap 

terhadap budaya setempat. 

f) Kompetensi ke-6 : Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, 

komperhensif pada bayi baru lahir sehat sampai 

dengan 1 bulan. 

g) Kompetensi ke-7 : Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, 

komperhensif pada bayi dan balita sehat (1 

bulan–5 tahun). 

h) Kompetensi ke-8

  

: Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi 

dan komperhensif pada keluarga, kelompok dan 

masyarakat sesuai dengan budaya setempat. 

i) Kompetensi ke-9 : Melaksanakan asuhan kebidanan pada 

wanita/ibu dengan gangguan sistem reproduksi. 
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