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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. TINJAUAN MEDIS 

1. Kehamilan  

a. Definisi 

Menurut Federasi Obstetri Ginekologi Internasional. Kehamilan 

didefinisikan sebagai fertilasi atau penyatuan dari spermatozoa dan 

ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implementasi. Bila dihitung 

dari fase fertilasi hingga lahirnya bayi. Kehamilan normal akan 

berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan nular atau 9 bulan 

menurut kalender internasional (Prawirohardjo, 2010). 

Kehamilan adalah masa dimana seseorang wanita membawa 

embrio atau fetus didalam tubuhnya. Masa kehamilan dimulai dari 

konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya kehamilan dimulai dari 

ovulasi sampai partus yakni kira-kira 280 hari (40 minggu), dan tidak 

lebih dari 300 hari atau sekitar 43 minggu (Kuswanti, 2014). 

Kehamilan disimpulkan sebagai masa dimana wanita membawa 

embrio dalam tubuhnya diawali dengan keluarnya sel telur yang 

matang pada saluran telur yang kemudian bertemu dengan sperma 

dan keduanya menyatu membentuk sel yang akan tumbuh yang 

membuat terjadinya proses konsepsi dan fertilasi sampai lahirnya 

janin. 
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b. Tanda-tanda kehamilan 

1) Tanda dugaan hamil (presumptif) 

a) Amenorea (terlamat datang bulan). 

Mengetahui tanggal hari pertama haid terakhir dapat membantu 

menentukan tafsiran persalinan dengan rumus Neagle. 

TTP=(hari HT+7) dan (bulan HT-3) Dan (tahun HT+1) menurut 

Mochtar (2012). 

b) Mual dan muntah ( nausea dan Vomitting ). 

Akibat pengaruh estrogen dan progesteron sehingga 

pengeluaran asam lambung menjadi berlebihan. Terutama 

terjadi di pagi hari (morning sickness) dan mengakibatkan nafsu 

makan berkurang. Umumnya terjadi pada bulan-bulan pertama 

kehamilan (Mochtar, 2012). 

c) Mengidam  

keinginan wanita hamil untuk makan makanan atau minuman 

tertentu terutama pada bulan-bulan triwulan pertama (Mochtar, 

2012). 

d) Sinkope (pingsan)  

Terjadi akibat gangguan sirkulasi ke daerah kepala 

menyebabkan iskemia susunan saraf pusat, keadaan ini akan 

hilang pada minggu ke 16 (Mochtar, 2012). 

e) Mammae tegang dan besar  

Pengaruh estrogen-progesteron dan somatomamotropin 

menimbulkan defisit lemak, air dan garam pada mammae 

(Mochtar, 2012). 
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f) Sering miksi (BAK) 

Terjadi akibat desakan rahim ke depan sehingga kandung 

kemih cepat terasa penuh dan sering miksi, pada triwulan II 

sudah mulai menghilang (Mochtar, 2012). 

g) Konstipasi 

Terjadi akibat pengaruh progesterone yang menghambat 

peristaltic usus sehingga sulit BAB (Mochtar, 2012).  

h) Pigmentasi kulit 

Terjadi pada kehamilan 12 minggu ke atas. Pigmentasi ini 

terjadi karena pengaruh dari hormone kortikosteroid plasenta 

yang merangsang melanofor kulit. Umumnya terjadi di daerah 

sekitar pipi, dinding perut dan sekitar mammae (Mochtar, 

2012). 

i) Varises (penampakan pembuluh vena).  

Pengaruh estrogen dan progesterone. Penampakan terjadi di 

sekitar genetalia eksterna, kaki, betis, dan payudara. Biasanya 

akan hilang setelah persalinan (Mochtar, 2012). 

2) Tanda tidak pasti kehamilan  

a) Rahim membesar sesuai dengan tuanya kehamilan 

b) Pada pemeriksaan, dijumpai tanda Hegar, tanda Chadwicks, 

tanda Piscasek, Kontraksi Braxton Hicks, dan teraba 

Ballotement. 

c) Pemeriksaan tes biologis kehamilan positif. 
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3) Tanda-tanda pasti kehamilan 

a) Teraba bagian-bagian janin dan terasa gerakan janin. 

b) Terdengar bunyi jantung janin. 

c. Proses terjadinya kehamilan  

Untuk  proses terjadinya kehamilan harus ada spermatozoa, 

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

konsepsi. Fertilisasi (pembuahan) adalah penyatuan ovum (oosit 

sekunder) dan spermatozoa yang biasanya berlangsung diampula 

tuba. Fertilisasi meliputi penetrasi spermatozoa ke dalam ovum, fusi 

spermatozoa dan ovum, diakhiri dengan fusi materi genetik. Hanya 

satu spermatozoa yang telah mengalami proses kapasitasi mampu 

melakukan penetrasi membran sel ovum. Dalam beberapa jam setelah 

pembuahan terjadi, mulai lah pembelahan zigot. Hal ini dapat 

berlangsung oleh karena sitoplasma ovum mengandung banyak zat 

asam amino dan enzim. Segera setelah pembelahan ini terjadi, 

pembelahan-pembelahan selanjutnya berjalan dengan lancar, dan 

selama tiga hari terbentuk suatu kelompok sel yang sama besarnya. 

Selanjutnya pada hari keempat hasil konsepsi mencapai stadium 

blastula  yang disebut blastokista, suatu bentuk yang dibagian luarnya 

adalah trofoblas dan dibagian dalamnya disebut massa inner cell ini 

berkembang menjadi janin dan trofoblas akan berkembang menjadi 

plasenta. Dengan demikian, blastokista diselubungi oleh suatu simpai 

yang disebut trofoblas. Trofoblas ini sangat kritis untuk keberhasilan 

kehamilan terkait dengan keberhasilan nidasi (implantasi), produksi 

hormon kehamilan, proteksi imunitas bagi janin, peningkatan aliran 
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darah maternal ke dalam plasenta, dan kelahiran bayi. Sejak tropoblas 

terbentuk, produksi hormon human chorionic gonadotropin (hCG) 

dimulai, suatu hormon yang memastikan bahwa endometrium akan 

menerima (resesif) dalam proses implantasi embrio (Prawirohardjo, 

2008). 

d. Pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi 

Menurut Mochtar (2012) ovum yang telah dibuahi segera 

membelah diri sambil bergerak (dengan bantuan rambut getar tuba) 

menuju ruang rahim. Ovum yang telah dibuahi kemudian melekat pada 

mukosa rahim untuk selanjutnya bersarang diruang rahim, kemudian 

diikuti dengan implantasi atau nidasi. Dari pembuahan sampai nidasi, 

diperlukan waktu kira-kira 6-7 hari. 

Pertumbuhan mudigah (embrio) bermula dari lempeng embrional 

(embryonal plate), yang selanjutnya berdiferensiasi menjadi tiga unsur 

lapisan: sel-sel ektodermasi, sel-sel mesodermal, dan sel-sel 

entodermal. Ruang amnion akan tumbuh pesat mendesak eksoselom 

sehingga dinding ruang amnion mendekati korion. Mesoblas diantara 

ruang amnion dan mudigah menjadi padat, disebut body stalk, yang 

merupakan jembatan antara mudigah dan dinding trofoblas dan akan 

menjadi tali pusat (Mochtar, 2012). 
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e. Usia kehamilan berdasarkan tinggi fundus uteri 

2.1 tabel tfu sesuai usia kehamilan 
Tinggi fundus uteri Usia Kehamilan 

1/3 diatas sifisis 12 minggu 

½ diatas simfisis pusat 16 minggu 

2/3 diatas simfisis 20 minggu 

Setinggi pusat 22 minggu 

1/3 diatas pusat 28 minggu 

½ pusatprosesus xifodeus 34 minggu 

Setinggi prosus xifodeus 36 minggu 

Dua jari (4cm) diawah prosus 

xifodeus 

40 minggu 

Sumber : Prawirohardjo (2010) 

f. Perubahan anatomi  

1) Perubahan Uterus 

Ukuran uterus untuk akomodasi pertumbuhan janin, rahim 

membesar akibat hipertrofi dan hiperplasia otot polos rahim, serabut-

serabut kolagennya menjadi higosgropik, endometrium menjadi 

desidua. Berat uterus naik secara luar biasa, dari 30 gram menjadi 

100 gram pada akhir kehamilan (Mochtar, 2012). 

Selama kehamilan uterus akan beradaptasi untuk  menerima dan 

melindungi hasil konsepsi (janin, plasenta, amnion) sampai 

persalinan. Selama kehamilan,uterus akan berubah menjadi suatu 

organ yang mampu menampung janin, plasenta dan cairan amnion 

rata-rata pada akhir kehamilan volume totalnya mencapai 5 I bahkan 

dapat mencapai 20 I atau lebih dengan berat rata-rata 1100 gram 

(Prawirohardjo, 2010). 
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2) Ovarium  

Selama kehamilan, ovulasi terhenti dan masih terdapat korpus 

luteum graviditasi sampai terbentuknya uri yang mengambil alih 

pengeluaran estrogen dan progesteron. 

Dengan terjadinya kehamilan, indung telur yang mengandung 

korpus luteum gravidarum akan meneruskan fungsinya sampai 

terbentuknya plasenta yang sempurna pada usia 16 minggu. 

Kejadian ini tidak dapat lepas dari kemampuan vili korealis yang 

mengeluarkan hormon korionik gonadotropin yang mirip dengan 

hormon lutetropik hipofisis anterior (Manuaba, 2010). 

3) Vagina dan Vulva 

Vagina dan vulva mengalami perubahan akibat hipervaskularisasi 

vagina dan vulva terlihat lebih merah atau kebiruan. Warna livid pada 

vagina dan porsi serviks disebut tanda chadwick (Manuaba, 2010). 

4) Dinding Perut  

Pembesaran pada rahim menimbulkan peregangan dan 

menyebabkan robeknya serabut elastik di bawah kulit sehingga 

timbul striae gravidarum, linea nigra, dan linea alba (Manuaba, 

2010). 

5) Payudara (Mammae) 

Payudara mengalami pertumbuhan dan perkembangan sebagai 

persiapan pemberian ASI pada saat laktasi. Perkembangan 

payudara tidak dapat dilepaskan dari pengaruh hormon saat 

kehamilan, yaitu estrogen, progestron, dan samatomamotrofin 

(Manuaba, 2010). 
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Fungsi hormon mempersiapkan payudara untuk pemberian ASI 

dijabarkan sebgai berikut (Manuaba, 2010). 

a) Estrogen, berfungsi: 

(1) Menimbulkan hipertofi sistem 

(2) Menimbulkan penimbunan lemak dan air serta garam 

sehingga oayudara tampak makin membesar 

(3) Tekanan serat saraf akibat penimbunan lemak, air, dan 

garam menyebabkan rasa sakit pada payudara. 

b) Progestron, berfungsi:  

(1) Mempersiapkan asinus sehingga dapat berfungsi 

(2) Meningkatkan jumlah asinus 

(3) Somatomamotrofin, berfungsi:  

(a) Memengaruhi sel asinus untuk membuat kasein, 

laktalbumin, dan laktoglobulin 

(b) Penimbunan lemak disekitar alvelus payudara 

(c) Merangsang pengeluaran kolostrum pada kehamilan. 

g. Perubahan Pada Sistem Lainnya 

1) Sistem sirkulasi darah  

a) Volume darah  

Volume darah total dan volume plasma darah naik pesat 

sejak akhir trimester pertama. Volume darah akan bertambah 

banyak, kira-kira 25% dengan puncaknya pada kehamilan 32 

minggu diikuti pertambahan curah jantung yang meningkat 30% 

(Mochtar, 2012). 
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b) Protein darah 

Gambaran protein dalam serum berubah jumlah protein, 

albumin, dan gamaglobulin menurun dalam triwulan pertama dan 

meningkat secara bertahap pada akhir kehamilan. Beta globulin 

dan fibrinogen terus meningkat (Mochtar, 2012). 

c) Hemoglobin 

Hematrokit cenderung menurun karena kenaikan relatif 

volume plasma darah. Jumlah eritrosit cenderung meningkat 

untuk memenuhi kebutuhan transpor O2, yang sangat diperlukan 

selama kehamilan. Konsentrasi Hb terlihat menurun, walaupun 

sebenarnya lebih besar dibandingkan Hb pada orang yang tidak 

hamil (Mochtar, 2012). 

d) Nadi dan tekanan darah  

Tekanan darah arteri cenderung menurun, terutama selama 

trimester kedua, kemudian akan naik lagi seperti pada pra-hamil. 

Tekanan vena dalam batas-batas  normal pada ekstremitas atas 

dan bawah, cenderung naik setelah akhir trimester pertama. Nadi 

biasanya naik, nialia rata-ratanya 84 per menit (Mochtar, 2012). 

e) Jantung  

Pompa jantung mulai naik kira-kira 30% setelah kehamilan 

3 bualan, dan menurun lagi pada minggu-minggu terkhir 

kehamilan. Elektrokardiogram kadang kala memperlihatkan 

deviasi aksis kekiri (Mochtar, 2012). 
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f) Pernafasan  

Pada wanita hamil kadang-kadang mengeluh sesak dan 

pendek nafas. Hal itu disebabkan oleh usus yang tertekan kearah 

diafragma akibat pembesaran rahim. Kapasitas vital paru sedikit 

meningkat selama kehamilan. Seorang wanita hamil selalu 

bernafas lebih dalam. Yang lebih menonjol adalah pernafasan 

dada (thoracic breathing) (Mochtar, 2012). 

Frekuensi pernafsan mengalami perubahan saat 

kehamilan, volume ventilasi per menit dan pengambilan oksigen 

per menit akan bertambah secara signifikan pada kehamilan 

lanjut (Prawirohardjo, 2010) 

g) Saluran pencernaan (Traktus digestivus) 

Pada trimester pertama salivasi meningkat timbul keluhan 

mual dan muntah. Tonus otot-otot saluran pencernaan melemah 

sehingga motilitas dan makananakan lebih lama berada dalam 

saluran makanan. Resopsi makanan baik, tetapi akan timbul 

obstipasi. Gejala muntah (emestis gravidarum) sering terjadi, 

biasanya pada pagi hari (morning sickness) (Mochtar, 2012). 

h) Tulang dan Gigi 

Pada persendian panggul akan terasa lebih longgar 

karena ligamen-ligamen melunak (softening) juga terjadi sedikit 

pelebaran pada ruang persendian. Apabila pemberian makanan 

tidak dapat memenuhi kebutuhan kalsium janin, kalsium pada 

tulang-tulang panjang ibu akan diambil untuk memenuhi 

kebutuhan kalsium janin. Apabila konsumsi kalsium cukup, gigi 
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tidak akan kekurangan kalsium. Gingivitis kehamilan adalah 

gangguan yang disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya 

higiene yang buruk pada rongga mulut (Mochtar, 2012). 

i) Kulit 

Menurut Mochtar (2012) pada daerah kulit tertentu, terjadi 

hiperpigmentasi, yaitu pada 

(1) Muka: disebut masker kehamilan (chloasma gravidarum), 

(2) Payudara: puting susu dan areola payudara, 

(3) Perut: linea nigra striae, 

(4) Vulva  

j) Kelenjar Endokrin 

Menurut Mochtar (2012). 

(1) Kelenjar tiroid: dapat membesar sedikit 

(2) Kelenjar hipofisis: dapat membesar terutama lobus anterior 

(3) Kelenjar adrenal: tidak begitu terpengaruh. 

Selama kehamilan normal kelenjar hipofisis akan 

membesar ±135%. Tetapi, kelenjar ini tidak mempunyai arti 

penting dalam kehamilan. Pada perempuan yang mengalami 

hipofisektomi persalinan dapat berjalan dengan lancar. 

Hormon prolaktin akan meningkat 10x lipat pada saat 

kehamilan aterm. (Prawirohardjo, 2010). 

k) Metabolisme  

Pada umumnya, kehamilan mempunyai efek pada 

metabolisme. Karena itu, wanita hamil perlu mendapat makanan 

yang bergizi dan berada dalam kondisi sehat (Mochtar, 2012). 
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(1)  Tingkat metabolik basal (basal metabolic rate, BMR) pada 

wanita hamil meninggi hingga 15-20%, terutama pada 

trimester akhir. 

(2) Keseimbangan asam-alkali (acic-base balance) sedikit 

mengalami perubahan konsentrasi alkali : 

(a) Wanita tidak hamil : 155 mEq/liter 

(b) Wanita hamil : 145 mEq/liter 

(c) Natrium serum :turun dari 142 menjadi 135 mEq/liter 

(d) Bikarbonat plasma : turun dari 25 menjadi 22 mEq/liter 

(3) Dibutuhkan protein yang banyak untuk perkembangan 

fetus,alat kandungan, payudara, dan badan ibu, serta untuk 

persiapan laktasi (Mochtar, 2012). 

(4) Hidrat arang : seorang wanita hamil sering merasa haus, 

nafsu makan bertambah, sering buang air kecil dan dijumpai 

glukosuria yang mengingatkan kita pada diabetes melitus. 

Dalam kehamilan, pengaruh kelenjar endokrin agak terasa, 

seperti somatomamotropin, insulin plasma, dan hormon-

hormon adrenal-17-ketosteroid. Harus diperhatikan sungguh-

sungguh hasil GTT oral dan GTT intravena (Mochtar, 2012). 

(5) Metabolisme lunak juga terjadi. Kadar kolesterol meningkat 

sampai 350 mg atau lebih per 100 cc. Hormon 

somatomamotropin berperan dalam pembentukan lemak 

pada payudara. Deposit lemak lainnya terdapat dibadan, 

perut, paha, dan lengan (Mochtar, 2012). 
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(6) Metabolisme mineral  

Menurut Mochtar (2012). 

(a) Kalsium : dibutuhkan rata-rata 1,5 gram sehari, 

sedangkan untuk pembentukan tulang-tulang terutama 

dalam trimester terakhir dibutuhkan 30-40 gram (Mochtar, 

2012). 

(b) Fosfor : dibutuhkan rata-rata 2 gram/hari 

(c) Zat besi : dibutuhkan tambahan zat besi 800 mg, atau 30-

50 mg sehari 

(d) Air : wanita hamil cenderung mengalami retensi air 

(7) Berat badan  

Berat badan pada wanita hamil akan naik sekitar 6,5-

16,5 kg. Kenaikan berat badan yang terlalu banyak ditemukan 

pada keracunan hamol (preeklamsi dan eklamsi). Kenaikan 

berat badan wanita hamil disebabkan oleh: 

(a) Janin, uri, air ketuban, uterus 

(b) Payudara, kenaikan volume darah, lemak, protein dan 

retensi air  (Mochtar, 2012). 

(8) Kebutuhan kalori meningkat selama kehamilan dan laktasi. 

Kalori terutama diperoleh dari pembakaran zat arang, 

khususnya sesudah kehamilan 5 bulan ke atas. Namun, jika 

dibutuhkan, dipakai lemak ibu untuk mendapatkan tambahan 

kalori (Mochtar, 2012). 

(9) Pada wanita hamil memerlukan makanan yang bergizi dan 

harus mengandung banyak protein. Di Indonesia, masih 
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banyak dijumpai penderita defisiensi zat besi dan vitamin B. 

Karena itu, wanita hamil harus diberikan zat besi dan 

roboransia yang berisi mineral dan vitamin (Mochtar, 2012). 

l) Sistem kardiovaskuler 

Sejak pertengahan kehamilan pembesaran uterus akan 

menekan vena kava inferior dan aorta bawah ketika berada 

dalam posisi terlentang. Penekanan vena kava inferior ini akan 

mengurangi darah balik vena ke jantung. Akibatnya, terjadi 

penurunan preload dan cardiac output  sehingga akan 

menyebabkan terjadinya hipotensi arterial yang dikenal dengan 

sindrom hipotensi supine dan pada keadaan yang cukup berat 

akan mengakibatkan ibu kehilangan kesadadaran (Prawirohardjo, 

2010). 

Volume darah akan meningkat secara progesif mulai minggu 

ke 6-8 kehamilan dan mencapai puncaknya pada minggu ke 32-

34 dengan perubahan kecil setelah minggu tersebut. Volume 

plasma akan meningkat kira-kira 40-45 %. Hal ini dipengaruhi 

oleh aksi progesteron dan estrogen pada ginjal yang diinisiasi 

oleh jalur renin-angiotensis dan aldosteron (Prawirohardjo, 2010). 

h. Ketidaknyamanan Umum selama kehamilan 

Saat hamil kondisi fisik berubah. Banyak keluhan 

ketidaknyamanan yang muncul. Tidak semua wanita mengalami semua 

ketidaknyamanan yang umum muncul selama kehamilan, tetapi banyak 

wanita mengalaminya baik dalam tingkat ringan hingga berat. 
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1) Nausea (mual) 

Mual dengan atau tanpa disertai muntah-muntah, ditafsirkan keliru 

sebagai morning sickness, tetapi paling sering terjadi pada siang 

atau sore hari atau bahkan sepanjang hari. mual lebih kerap terjadi 

pada saat perut kosong, sehingga lebih parah di pagi hari. Sekitar 

separuh wanita dengan morning sickness bebas dari gejala tersebut 

saat menginjak usia kehamilan 14 minggu dan 90% diantaranya 

pada usia kehamilan 22 minggu, ini terjadi pada wanita yang 

mengalami mual dan muntah yang lebih hebat dan lebih lama. 

Nausea merupakan masalah umum yang dialami oleh lebih dari 

sebagian hingga tiga perempat wanita hamil. Begitu umum, hingga 

pada kenyataannya, mual dan muntah menjadi salah satu tanda 

praduga kehamilan. Mual dan muntah yang hebat dan menetap 

hingga setelah trimester pertama dapat mengindikasi hiperemesis 

gravidum atau mola hidatidosa (Varney, 2007). 

2) Ptialisme (saliva berlebih) 

Ptialisme merupakan kondisi yang tidak lazim, yang dapat 

disebabkan oleh peningkatan keasaman di dalam mulut atau 

peningkatan asupan zat pati, yang menstimulasi kelenjar saliva 

pada wanita yang rentan mengalami sekresi berlebih. Para wanita 

yang mengalami ptialisme biasanya juga mengalami mual. kondisi 

mereka berlangsung terus menerus dan menjadi suatu siklus 

karena bukan saja saliva yang berlebihan ini membuat rasa mual 

semakin kuat, tetapi keinginan untuk menghindari mual juga 
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mengakibatkan pasien menelan lebih sedikit makanan sehingga 

jumlah saliva di dalam mulut meningkat (Varney, 2007). 

3) Nyeri punggung bagian atas 

Nyeri punggung bagian atas terjadi selama trimester pertama akibat 

peningkatan ukuran payudara, yang membuat payudara semakin 

berat. Hal ini merupakan salah satu tanda praduga kehamilan. 

Pembesaran ini dapat mengakibatkan tarikan otot jika payudara 

tidak disokong adekuat (Varney, 2007). 

4) Leukorea (keputihan) 

Leukorea adalah sekresi vagina dalam jumlah besar, dengan 

konsistensi kental atau cair. Sekresi ini bersifat asam akibat 

pengubahan sebagian besar glikogen pada sel epitel vagina 

menjadi asam laktat oleh basil doderlin. Meski basil ini berfungsi 

melindungi ibu dan janin dari kemungkinan infeksi yang 

mengancam, tetapi basil ini merupakan medium yang dapat 

mempercepat pertumbuhan organisme penyebab vaginitis (Varney, 

2007). 

5) Peningkatan frekuensi berkemih (Sering kencing) 

Peningkatan frekuensi berkemih pada kehamilan sering terjadi pada 

dua saat yang berbeda. Peningkatan frekuensi berkemih pada 

trimester pertama terjadi akibat peningkatan berat pada fundus 

uterus. Peningkatan berat pada fundus uterus ini membuat istmus 

menjadi lunak (tanda hegar), menyebabkan antefleksi pada uterus 

yang membesar. Hal ini menimbulkan penekanan atau desakan 
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pada uterus, sehingga menyebabkan sering berkemih (Varney, 

2007). 

6) Nyeri ulu hati 

Penyebab nyeri ulu hati adalah relaksasi sfinghter jantung pada 

lambung akibat pengaruh yang ditimbulkan peningkatan jumlah 

progesteron, penurunan motilitas gastrointestinal yang terjadi akibat 

relaksasi otot halus yang kemungkinan disebabkan oleh 

peningkatan jumlah progesteron dan tekanan uterus, tidak ada 

ruang fungsional untuk lambung akibat perubahan tempat dan 

penekanan uterus yang membesar (Varney, 2007). 

7) Flatulen 

Peningkatan flatulen diduga akibat penurunan motilitas 

gastrointestinal. Hal ini kemungkinan akibat efek peningkatan 

progesteron yang merelaksasi otot halus dan akibat pergeseran 

serta tekanan pada usus halus karena pembesaran uterus (Varney, 

2007). 

8) Konstipasi  

Wanita yang sebelumnya tidak mengalami konstipasi dapat 

mengalami masalah ini pada trimester kedua atau ketiga. Konstipasi 

diduga terjadi akibat penurunan peristaltik karena relaksasi otot 

polos pada usus besar ketika terjadi peningkatan progesteron. 

Salah satu efek dari mengkonsumsi tablet Fe yaitu konstipasi, hal ini 

memperberat masalah bagi sebagian ibu hamil (Varney, 2007). 
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9) Hemoroid 

Hemoroid sering didahului oleh konstipasi. Oleh sebab itu, semua 

penyebab konstipasi berpotensi menyebabkan hemoroid (Varney, 

2007). 

10) Kram tungkai  

Penyebab pasti dari kram kaki belum jelas, tetapi salah satu 

dugaannya adalah pembesaran uterus memberikan tekanan balik 

pada pembuluh darah panggul, sehingga mengganggu sirkulasi, 

atau pada saraf sementara, saraf ini melewati foramen obturator 

dalam perjalanan menuju ekstremitas bagian bawah (Varney, 2007). 

11) Edema dependen  

Edema dependen pada kaki timbul akibat gangguan sirkulasi vena 

dan peningkatan tekanan vena pada ekstremitas bagian bawah. 

Gangguan sirkulasi ini disebabkan oleh tekanan uterus yang 

membesar pada vena-vena panggul saat wanita tersebut duduk dan 

berdiri dan pada vena kava inverior saat ia berada pada posisi 

terlentang. Pakaian ketat yang menghambat aliran balik vena dari 

ekstremitas bagian bawah juga memperburuk masalah. Edema 

bagian kaki yang menggantung secara umum terlihat pada area 

pergelangan kaki dan kaki harus dibedakan secara cermat dengan 

edema yang berhubungan dengan preeklampsia/ eklampsia 

(Varney, 2007). 

12) Varises 

Varises dapat diakibatkan oleh gangguan sirkulasi vena dan 

peningkatan tekanan vena pada ekstremitas bagian bawah. 
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Perubahan ini diakibatkan penekanan uterus yang membesar pada 

vena panggul saat wanita tersebut duduk atau berdiri dan 

penekanan pada vena kava inverior saat ia berbaring. Pakaian yang 

ketat menghambat aliran vena balik dari ekstremitas bagian bawah, 

atau posisi berdiri yang lama memperberat masalah tersebut. 

Relaksasi dinding vena dan katup dan otot polos sekeliling karena 

induksi juga turut menyebabkan timbulnya varises. Varises yang 

terjadi selama kehamilan paling menonjol pada area kaki dan/ vulva 

(Varney, 2007). 

13) Dispareunia 

Salah satu gangguan seksual berupa nyeri atau sakit saat 

berhubungan intim. Gangguan ini bisa bisa terjadi pada perempuan 

dan laki-laki, namun paling banyak sering dialami oleh perempuan. 

Rasa sakit saat berhubungan seksual ini bisa di luar vagina, dalam 

vagina ataupun di daerah perut dan panggul (Varney, 2007). 

14) Nokturia 

Selain peningkatan berkemih yang terjadi pada trimester 1 dan 

mungkin pada trimester 3, nokturia diduga diduga memiliki dasar 

fisiologis. Aliran balik vena dari ekstremitas difasilitasi saat wanita 

sedang berbaring pada posisi lateral recumbent karena uterus tidak 

lagi menekan pembuluh darah panggul dan vena kava inferior. Bila 

wanita berbaring dalam posisi ini pada saat tidur malam hari, 

akibatnya adalah pola diurnal kebalikan sehingga terjadi 

peningkatan haluaran urine pada saat ini (Varney, 2007). 
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15) Insomnia 

Insomnia, baik pada wanita yang mengandung maupun tidak, dapat 

disebabkan oleh sejumlah penyebab, seperti kekhawatiran, 

kecemasan, terlalu gembira, menyambut suatu cara untuk keesokan 

hari. Wanita hamil bagaimanapun, memiliki tambahan alasan fisik 

sebagai penyebab insomnia. Hal ini meliputi ketidaknyamanan 

akibat uterus yang membesar, ketidaknyamanan lain selama 

kehamilan dan pergerakan janin, terutama jika janin tersebut aktif 

(Varney, 2007). 

16) Nyeri pada ligamen teres uteri 

Ligamen teres uteri melekat pada sisi –sisi uterus tepat di bawah 

dan dibawah tempat masuknya tuba fallopi kemudian menyilang 

pada ligamentum latum pada lipatan peritoneum, melintasi kalanalis 

linguinalis dan masuk pada bagian anterior (bagian atas) labia 

mayor pada sisi – sisi peritoneum. Kedua ligamentum terdiri atas 

sejumlah besar otot polos yang merupakan lanjutan otot polos 

uterus jaringan ini memudahkan ligamentum latum untuk hipertrofi 

selama kehamilan berlangsung dan meregang seiring pembesaran 

uterus. Ligamentum teres uteri secara anatomis memiliki 

kemampuan memanjang saat uterus meninggi dan masuk ke dalam 

abdomen. nyeri pada ligamentum teres uteri diduga terjadi akibat 

peregangan dan kemungkinan akibat penekanan berat uterus yang 

meingkat pesat pada ligamen. Nyeri ini merupakan 

ketidaknyamanan umum yang harus dibedakan dari penyakit 

gastrointestinal maupun penyakit organ abdomen. Salah satu faktor 
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yang membedakan nyeri ini adalah penyebaran nyeri hingga ke 

area inguinal yang merupakan cirri khas pada ligamentum teres 

uteri (Varney, 2007). 

17) Hiperventilasi dan sesak nafas (nonpatologis) 

18) Kesemutan dan baal pada jari 

Perubahan pada pusat gravitasi akibat uterus yang membesar dan 

bertambah berat dapat menyebabkan wanita mengalami postur 

dengan posisi bahu terlalu jauh ke belakang dan kepala atefleksi 

sebagai upaya menyeimbangkan berat bagian depannya dan 

lengkung punggungnya. Postur ini diduga menyebabkan panekanan 

pada saraf median dan ulnar lengan yang akan menyebabkan 

kesemutan dan baal pada jari-jari (Varney, 2007). 

19) Syndrome Hipotensi Telentang 

Sindrom hipotensi telentang menyebabkan wanita merasa seperti 

ingin pingsan dan ia menjadi tidak segera ditangani. Sindrom 

hipotensi telentang terjadi saat wanita berbaring pada posisi 

telentang (seperti saat sedang tidur atau berada di atas meja 

pemeriksaan ) karena berat total uterus yang membesar berikut 

isinya menekan vena kava inferior dan pembuluh darah lainnya 

pada sisterm vena. Aliran vena balik dari bagian bawah tubuh 

dihambat, yang akhirnya mengakibatkan jumlah darah yang mengisi 

jantung berkurang dan kemudian akan menurunkan curah jantung. 

Sindrom hipotensi telentang sebenarnya merupakan hipotensi arteri. 

Sebagai tambahan, berat uterus yang membesar juga turut 
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menekan aorta sehingga terjadi perubahan yang mengganggu 

tekanan arteri (Varney, 2007). 

i. Antenatal care  

Antenatal care merupakan pengawasan sebelum persalinan 

terutama ditujukan pada pertumbuhan dan perkembangan janin dalam 

rahim (Manuaba, 2010) Pemeriksaan kehamilan adalah serangkaian 

pemeriksaan yang dilakukan secara berkala dari awal kehamilan hinga 

proses untuk persalinan untuk memonitor kesehatan ibu dan janin agar 

tercapai kehamilanyang optimal (Hutahean, 2013). 

Tujuan pengawasan antenatal care menurut Manuaba (2010) 

1) Mengenal dan menangani sedini mungkin penyulit yang terdapat 

saat kehamilan, saat persalinan, dan kala nifas 

2) Mengenal dan menanganu penyakit yang menyertai hamil, 

persalinan, dan kala nifas 

3) Memberikan nasihat dan petunjuk yang berkaitan dengan 

kehamilan, persalinan, kala nifas, laktasi, dan aspek 

keluarga berencana  

4) Menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan 

perinatal.  

Tujuan asuhan antenatal menurut Prawirohardjo (2008) 

adalah sebagai berikut :  

1) Memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan 

kesehatan ibu dan tumbuh kembang bayi 

2) Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, 

dan sosial ibu dan bayi  

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Dita Nurhasanah, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



32 
 

 
 

3) Mengenali secara dini adanya ketidak normalan atau 

komplikasi yang mungkin terjadi selama hamil, termasuk 

riwayat penyakit secara umum, kebidanan dan pembedahan 

4) Mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan 

selamat, ibu maupun bayinya dengan trauma seminimal 

mungkin 

5) Mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan normal dan 

pemberian asi ekslusif  

6) Mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima 

kelahiran bayi agar dapat tumbuh kembang secara normal.  

j. Pemeriksaan Leopold 

Tahap pemeriksaan menurut Leopold (Mauaba, 2010)  

1) Tahap persiapan pemeriksaan Leopold  

a) Ibu tidur terlentang dengan kepala lebih tinggi  

b) Kedudukan tangan pada saat pemeriksaan dapat di atas 

kepala atau membujur di samping badan  

c) Kaki ditekukkan sedikit sehingga dinding perut lemas 

d) Bagian perut penderita dibuka seperlunya 

e) Pemeriksa menghadap ke muka penderita saat 

melakukan pemeriksaan leopold I sampai III, sedangkan 

saat melakukan pmeriksaan leopold IV pemeriksa 

menghadap ke kaki. 
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2) Tahap pemeriksaan leopold  

a) Leopold I  

(1) Kedua telapak tangan pada fundus uteri untuk 

menentukan tinggi fundus uteri, sehingga perkiraan 

usia kehamilan dapat disesuaikan dengan tanggal 

haid terakhir 

(2) Bagian apa yang terletak di fundus uteri. Pada letak 

membujur sungsang, kepala keras bulat dan 

melenting pada goyangan, pada letak kepala akan 

teraba bokong pada fundus, tidak keras tak 

melenting, dan tidak bulat. Pada letak lintang fundus 

uteri tidak diisi oleh bagian-bagian janin (Manuaba, 

2010). 

b) Leopold II 

(1) Kemudian kedua tangan diturunkan menelusuri tepi 

uterus untuk menetapkan bagian apa yang terletak di 

bagian samping 

(2) Letak membujur dapat ditetapkan punggung anak, 

yang teraba rata dengan tulang iga seperti papan. 

(3) Pada anak lintang dapat ditetapkan dimana kepala 

janin. 

c) Leopold III 

(1) Menetapkan bagian apa yang terdaapat di atas 

simfisis pubis 
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(2) Kepala akan teraba bulat dan keras sedangkan 

bokong teraba tidak keras dan tidak bulat. Pada letak 

lintang simfisis pubis akan kosong (Manuaba, 2010). 

d) Leopold IV  

(1) Pada pemeriksaan leopold IV, pemeriksa menghadap 

ke arah kaki ibu untuk menetapkan bagian terendah 

janin yang masuk  ke pintu atas panggul  

(2) Bila bagian terendah sudah masuk PAP telah 

melampaui lingkaran terbesarnya, maka tangan yang 

melakukan pemeriksaan divergen, sedangkan bila 

lingkaran terbesarnya belum masuk PAP maka 

tangan pemeriksa konvergen (Manuaba, 2010). 

2. PERSALINAN  

a. Definisi 

Persalinan adalah rangkaian proses yang berakhir dengan 

pengeluaran hasil konsepsi oleh ibu. Proses ini dimulai dengan 

kontraksi persalinan sejati, yang ditandai oleh peruahan progresif 

pada serviks, dan diakhiri dengan pelahiran plasenta (Varney, 2007). 

Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks, dan 

janin turun kedalam jalan lahir. Kelahiran adalah proses dimana janin 

dan ketuan didorong keluar melalui jalan lahir (Prawirohardjo, 2008). 

Persalinan adalah keluarnya hasil konsepsi melewati jalan lahir 

dengan bantuan kontraksi sejati, dan perubahan progresif serviks 

atau melewati jalan lain dengan bantuan atau tanpa batuan. 

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan 
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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). 

b. Bentuk persalinan berdasarkan definisi adalah sebagai berikut :  

1) Persalinan spontan. Bila persalinan seluruhnya berlangsung 

dengan kekuatan ibu sendiri 

2) Persalinan buatan. Bila proses persalinan dengan bantuan tenaga 

dari luar. 

3) Persalinan anjuran (partus presipitatus) (Manuaba, 2010). 

Beberapa istilah  yang berkaitan dengan usia kehamilan dan 

berat janin yang dilahirkan  menurut (Manuaba, 2010) adalah 

sebagai berikut:  

1) Abortus, terhentinya dan dikeluarkannya hasil konsepsi 

sebelum mampu hidup di luar kandungan; usia kehamilan 28 

minggu; berat janin kurang dari 1000 g. 

2) Persalinan prematuritas. Persalinan sebelum usia kehamilan 

28 sampai 36 minggu; berat janin kurang dari 2499 g. 

3) Persalinan aterm. Persalinan antara usia kehamilan 37 dan 

42 minggu; berat janin diatas 2500 g. 

4) Persalinan serotinus. Persalinan melampaui usia kehamilan 

42 minggu. Pada janin terdapaat tanda postmaturitas. 

5) Persalinan presipitatus. Persalinan berlangsung cepat 

kurang dari 3 jam. 
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c. Tanda Persalinan 

1) Lightening  

Mulai dirasakan kira-kira dua minggu seelum persalinan. 

Lightening merupakan penurunan bagian presentasi bayi 

kedalam pelvis minor. Keadaan ini sering menimbulkan 

ketidaknyamanan seperti sering berkemih, perasaan tidak 

nyaman pada panggul, kram pada tungkai, oedema pada 

tungkai (Varney, 2007). 

2) Perubahan serviks 

Mendekati persalinan serviks semakin matang, saat kehamilan 

serviks dalam keadaan menutup, panjang, dan lunak. 

Sekarang serviks masih tetap lunak dan mengalami sedikit 

penipisan (effacement) dan kemungkinan sedikit dilatasi 

(Varney, 2007). 

3) Persalinan palsu 

Persalinan palsu terdiri dari kontraksi uterus yang sangat  nyeri, 

yang memberi pengaruh signifikan terhadap serviks. Kontraksi 

yang dimaksud yaitu kontraksi Braxton Hicks. Persalinan palsu 

dapat terjadi selama berhari-hari atau secara intermiten bahkan 

tiga atau empat minggu sebelum awitan persalinan sejati 

(Varney, 2007). 

4) Ketuban pecah dini  

5) Bloody Show 

Paling sering  terlihat sebagai rabas lendir bercampur darah 

yang lengket dan harus dibedakan dengan cermat dari 
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perdarah murni. Bloody Show merupakan tanda persalinan 

yang akan terjadi, biasanya dalam 24 jam hingga 48 jam 

(Varney, 2007). 

6) Kontraksi  

Merupakan kekuatan fisiologis selama persalinan. Durasi 

kontraksi pada persalinan aktif berlangsung dari 45 sampai 90 

detik dengan durasi rata-rata 60 detik. Pada persalinan awal 

kontraksi mungkin hanya berlangsung 15 sampai 20 detik 

(Varney, 2007). 

7) Penipisan dan pembukaan  

Penipisan dan pembukaan merupakan akibat lansung dari 

kontraksi. 

Beberapa tanda-tanda dimulainya proses persalinan 

adalah sebagai berikut :  

a) Terjadinya His persalinan  

b) Pengeluaran lendir dengan darah 

c) Pengeluaran caran 

d) Hasil-hasil yang didapatkan pada pemeriksaan dalam  

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jalanya 

proses persalinan adalah sebagai berikut : 

a) Penumpang (passenger)  

Penumpang dalam persalinan adalah janin dan plasenta. 

Hal-hal ini perlu diperhatikan mengena janin adalah ukuran 

kepala janin, preentasi, letak, sikp, dan poisi janin; 
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sedangkan yang perlu diperhatikan pada plasenta adalah 

letak besar, dan luasnya. 

b) Jalan lahir (passage)  

Jalan lahir terbagi menjadi dua yaitu jalan lahir keras dan 

jalan lahir lunak. Hal yang harus diperhatikan dari jalan lahir 

keras yaitu ukuran dan tulang panggul, sedangkan yang 

perlu diperhatikan dari jalan lahir lunak yaitu segmen bawah 

uterus yang dapat meregang, serviks, otot dasar panggul, 

vagina, introitus vagina. 

c) Kekuatan (power) 

Faktor kekuatan dibagai atas dua faktor, yaitu : 

(1) Kekuatan primer (kontraksi Involunter) 

(2) Kekutan sekunder (kontraksi volunter) 

d) Posisi ibu  

Posisi  ibu dapat memengaruhi adaptasi anatomi dan 

fisiologi persalinan. Perubahan posisi yang diberikan pada 

ibu bertujuan untuk menghilangkan rasa letih, memberi rasa 

nyaman, dan memperbaiki sirulasi.   
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d. Asuhan persalinan 

2.2 tabel asuhan persalinan normal 
Tindakan Deskripsi dan keterangan 

Menghadirkan orang 
yang dianggap penting 
oleh ibu seperti: suami, 
keluarga pasien atau 
teman terdekat. 

Dukungan yang dapat diberikan : 
Mengusap keringat, menemani jalan-jalan, merubah posisi 
dan sebagainya, memijat atau menggosok pinggang. 

Mengatur aktivias atau 
posisi ibu 

Ibu diperbolehkan melakukan aktifitas sesuai dengan 
kesanggupanya 

Posisi sesuai dengan keinginan ibu, namun bila ibu ingin 
ditempat tidur sebaiknya tidak dianjutkan tidur dalam posisi 
terlentang lurus. 

Membimbing ibu untuk 
rileks ketika ada his 

Ibu diminta menarik nafas panjang,tahan napas sebentar 
kemudiann dilepaskan dengan cara meniup saat ada his 

Menjaga privasi ibu Penolong tetap menjaga hak privasi ibu dalam persalinan, 
antara lain menggunakan penutup atau tirai, tidak 
menghadirkan orang lain tanpa pengetahuan atau seizin 
pasien 

Penejalasan tentang 
kemajuan persalinan 

Menjelaskan kemajuan persalinan, perubahan yang terjadi 
dalam tubuh ibu, serta prosedur yang dilaksanakan dan 
hasil-hasil pemeriksaan 
 

Menjaga kebersihan diri Memperbolehkan untuk mandi. Menganjurkan ibu 
membasuh kemaluanya seusaibak/bab 

Mengatasi rasa panas Ibu bersalin biasanya merasa panas dan banyak keringat, 
dapat diatasi : 

Gunakan kipas angin atau AC dalam kamar 

Menggunakan kipas biasa 

Menganjurkan ibu untuk mandi 

Masase Jika ibu suka, lakukan pijatan atau masase pada punggung 
ibu atau mengusap perut dengan lembut 

Pemberian cukup 
minum 

Untuk memenuhi kebutuhan energi dan mencegah 
dehidrasi 

Mempertahankan 
kandung kemih kosong 

Sarankan ibu untuk berkemih sesering mungkin 

Sentuhan Disesuaikan dengan keinginan ibu, memberikan sentuhan 
pada slah satu bagian yang bertujuan untuk mengurangi 
rasa kesendirian ibu selama proses persalinan 

Sumber : Prawirohardjo  (2008). 
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e. Tahap-tahap persalinan  

1) Kala I. Kala I adalah kala pembukaan yang berlangsung 

antara pembukaan nol sampai pembukaan lengkap. Lamanya 

kala I untuk primigravida berlangsung 12 jam sedangkan untuk 

multigravida sekitar 8 jam. Berdasarkan kurva Friedman, 

diperhitungkan pembukaan primigravida 1 cm/jam dan 

pembukaan mutligravida 2 cm/ jam (Manuaba, 2010)  

2) Kala II atau kala pengusiran. Gejala utama kala II (pengusiran) 

adalah : 

a) His semakin kuat, dengan interval 2 sampai 3 menit 

dengan durasi 50 sampai 100 detik  

b) Menjelang akhir kala I, ketuban pecah dan ditandai 

dengan pengeluaran cairan secara mendadak 

c) Ketuban pecah pada pembukaan mendekati lengkap 

diikuti keinginan mengenjan, karena tertekannya pleksus 

Frankhaunser 

d) Kedua kekuatan, his dan mengejan lebih mendorong 

kepala bayi sehingga terjadi kepala membuka pintu, sub 

oksiput bertindak sebagai hipomoglion berturut-turut lahir 

ubun-ubun besar, dahi, hidung dan muka, kepala 

seluruhnya 

e) Kepala lahir seluruhnya dan diikuti oleh putar paksi luar, 

yaitu penyesusaian kepala terhadap punggung 

f) Setelah putar paksi luar berlangsung, maka persalinan 

bayi ditolong dengan jalan : kepala dipegang pada os 
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oksiput dan dibawah dagu, ditarik cunam ke bawah untuk 

melahirkan bahu depan, dan cunam ke atas untuk 

melahirkan belakang, setelah kedua bahu lahir, ketika 

dikait untuk sisa badan bayi, bayi baru lahir diikuti oleh 

sisa air ketuban 

g) Lamanya kala II untuk primigravida 50 menit dan untuk 

multipara 30 menit 

3) Kala III (pelepasan uri). Setelah kala II, kontraksi uterus 

berhenti sekitar 5 sampai 10 menit. Dengan lahirnya bayi, 

mulai berlangsung pelepasan plasenta pada lapisan 

Nitabusch, karena sifat retraksi otot rahim. Lepasnya plasenta 

sudah dapat diperkirakan dengan memperhatikan tanda-tanda 

uterus menjadi bindar, uterus terdorong ke atas karena 

plasenta dilepas ke segmen bawah rahim, tali pusat 

bertambah panjang, terjadi perdarahan. Melahirkan plasenta 

dilakukan dengan dorongan ringan secara crede pada fundus 

uteri. 

4) Kala IV (observasi). Kala IV dimaksudkan untuk melakukan 

observasi karena perdarahan postpartum  paling sering terjadi 

pada 2 jam pertama. Observasi yang dilakukan meliputi tingkat 

kesadaran penderita, pemeriksaan tansa-tanda vital : tekanan 

darah, nadi, dan pernapasan, kontraksi uterus, terjadi 

perdarahan. Perdarahan masih dianggap normal bila 

jumlahnya tidak melebihi 400 sampai 500 cc.  
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f. Kebutuhan dasar ibu bersalin 

Menurut Sondakh (2013) kebutuhan dasar ibu bersalin 

sebagai berikut : 

Keinginan dasar ibu dalam melahirkan telah iperkenalkan oleh 

perawat lesser dan keane. Keinginan-keinginn tersebut antara 

lain: 

1) Ditemani oleh orang lain 

2) Perawatan tubuh dan fisik 

3) Mendapatkan penurunan rasa sakit 

4) Mendapatkan jaminan tujuan yang aman bagi dirinya dan 

bayinya 

5) Mendapat perhatian yang menerima sikap pribadi dan 

perilakunya selama perslinan. 

3. NIFAS 

a. Definisi 

Masa nifas (puerperium) dimulai setelah kelahiran plasenta dan 

berakhir ketika alat-alat kandungan seperti keadaan sebelum hamil. 

Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu (Prawirohardjo, 

2008). 

Periode pascapartum adalah masa dari kelahiran plasenta dan 

selaput janin (menandakan akhir periode intrapartum) hingga 

kembalinya traktus reproduksi wanita pada kondisi tidak hamil 

(Varney, 2004). 
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Puerperium (masa nifas) adalah masa pulih kembali, mulai dari 

persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti pra 

hamil (Vivian, 2011). 

b. Perubahan Fisiologis masa Nifas 

1) Uterus  

Uterus secara berangsur-angsur menjadi kecil (berinvolusi) 

hingga akhirnya kembali seperti sebelum hamil. 

Tabel 2.3 perubahan bentuk uterus 

Waktu involusi Tinggi Fundus   Berat uterus  
Bayi lahir  setinggi pusat   1000 gram 
Plasenta lahir  2 jari bawah pusat  750 gram 
1 minggu  pertengahan pusat simfisis 500 gram 
2 minggu  tidak teraba di atas simfisis 350 gram 
6 minggu  bertambah kecil   50 gram 
8 minggu  sebesar normal   30 gram 
Sumber : Buku Sinopsis Obstetri Jilid 2, Mochtar, 2012 

2) Bekas implantasi plasenta 

Plasenta mengecil karena kontraksi dan menonjol kekavum uteri 

dengan diameter 7,5 cm. Sesudah 2 minggu menjadi 3,5 cm, 

pada minggu keenam 2,4 cm, dan akhirnya pulih (Mochtar, 

2012). 

3) Luka-luka  

Pada jalan lahir tidak disertai infeksi akan sembuh dalam 6-7 hari 

(Mochtar, 2012). 

4) Rasa nyeri 

Yang disebut after pains (merian atau mulas-mulas) disebabkan 

kontraksi rahim, biasanya berlangsung 2-4 hari pasca persalinan. 

Perlu diberikan pengertian pada ibu mengenai hal tersebut dan 

jika terlalu mengganggu, dapat diberikan obat-obat anti nyeri dan 

antimulas (Mochtar, 2012). 
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5) Lokia 

Adalah cairan sekret yang berasal dari kavum uteri dan vagina 

dalam masa nifas. 

a) Lokia rubra (cruenta)  

Berisi darah segar dan sisa-sisa selaput ketuban, sel-sel 

desidua, verniks kaseosa, lanugo, dan mekonium, selama 

dua hari pascapersalinan (Mochtar, 2012). 

b) Lokia sanguinolenta 

Berwarna merah kuning, berisi darah dan lendir, hari ke 3-7 

pascapersalinan (Mochtar, 2012). 

c) Lokia serosa 

Berwarna kuning, cair tidak berdarah lagi, pada hari ke 7-14 

pascapersalinan. 

d) Lokia alba : cairan putih, setelah 2 minggu. 

e) Lokia purulenta : terjadi infeksi, keluar cairan seperti nanah 

bebau busuk. 

f) Lokiostasis : lokia tidak lancar keluarnya. 

Menurut Prawirohardjo (2010) pada masa ini terjadi perubahan-

perubahan fisiologis yaitu : 

a) Perubahan fisik 

b) Involusi uterus dan pegeluaran lokhea 

c) Laktasi/pengeluaran air susu ibu 

d) Perubahan sistem tubuh lainnya 

e) Perubahan psikis. 
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c. Adaptasi psikologis ibu dalam masa nifas 

Menurut Bethsaida (2013) fase psikologis ibu masa nifas, yaitu : 

1) Adaptasi psikolois ibu masa nifas 

Dalam menjalani adaptasi setelah melahirkan, ibu akan 

mengalami fase-fase sebagai berikut : 

a) Fase taking in 

Fase taking in yaitu periode ketergantungan yang berlangsung 

pada hari pertama sampai hari kedua setelah melahirkan. 

Gangguan psikologis yang mungkin dirasakan ibu pada fase 

ini adalah sebagai berikut : 

(1) Kekecewaan karena tidak mendapatkan apa yang 

diinginkan tentang bayinya misalkan : warna kulit, jenis 

kelamin, dan sebagainya. 

(2) Ketidaknyamanan diakibatkan perubahan fisik yang 

dialami ibu misalnya : rasa mules yang diakibatkan 

kontrkasi rahim, payudara bengkak, akibat luka jahitan 

atau sebagainya.  

(3) Rasa bersalah karena belum bisa menyusui bayinya. 

b) Fase taking hold 

Adalah fase atau periode yang berlangsung antara 3-10 hari 

setelah melahirkan. Pada fase ini, ibu merasa khawatir akan 

ketidak mampuan dan rasa tanggung jawabnya dalam 

merawat bayi. Ibu memiliki rasa sensitif dan tersinggu 

sehingga mudah marah (Bethsaida, 2013). 
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c) Fase letting go 

Fase menerima tanggung jawab akan peran barunya yang 

berlangsung 10 hari setelah melahirkan. Ibu sudah percaya 

diri untuk merawat bayi dan dirinya, serta kepercayaan dirinya 

sudah meningkat (Bethsaida, 2013). 

d) Postpartum blues 

Postpartum blues dimengerti sebagai suatu sindrom gangguan 

efek ringan pada minggu pertama setelah persalinan dengan 

ditandai gejala sebagai berikut : 

(1) Reaksi depresi 

(2) Sering menangis 

(3) Labilitas perasaan 

(4) Cemas 

(5) Kelelahan 

(6) Mudah sedih 

(7) Cepat marah 

(8) Pelupa 

(9) Perassan terjebak dan juga marah terhadap pasangan 

e) Depresi  

Keadaan ini berlangsung antara 3-6 ulan pertama kehidupan 

bayinya.  
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d. Program dan kebijakan teknis 

Menurut Profil Kesehatan (2015) kunjungan masa nifas dilakukan 

sebanyak 3 kali yaitu :  

1) KF-1 : 6 jam sampai hari 3 

2) KF-2 : hari ke 4 sampai hari ke 28 hari pasca persalinan 

3) KF-3 : pada hari ke-29 sampai hari ke-42 pasca persalinan.  

Jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan terdiri dari:  

1) Pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, nadi, pernapasan, 

dan suhu) 

2) Pemeriksaan tinggi puncak rahim (fundus uteri) 

3) Pemeriksaan lokhia dan cairan pervaginam 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 (Kemenkes, 

2015). 

e. Tahapan Masa Nifas 

Beberapa tahapan masa nifas adalah sebagai berikut : 

1) Puerperium dini 

Yaitu kepulihan dimana ibu diperbolehkan berdiri dan berjalan, 

serta menjalankan aktivitas layaknya wanita normal lainya. 

2) Puerperium intermediate 

Yaitu suatu kepulihan menyeluruh alat-alat genetalia yang 

lamanya sekitar 6-8 minggu. 
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3) Puerperium remote 

Waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna terutama 

apabila ibu selama hamil atau persalinan mempunyai komplikasi. 

4. Bayi Baru Lahir 

a. Definisi 

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir pada usia kehamilan 37-

42 minggu, dengan berat lahir antara 2500-4000 gram (Sondakh, 

2013). Bayi lahir normal adalah bayi yang lahir cukup bulan, 38-42 

minggu dengan berat badan sekitar 2500-3000 gram dan panjang 

badan sekitar 50-55 cm (Prawirohardjo, 2008). 

b. Perawatan Neonatus normal 

Perawatan neonatus menurut Prawirohardjo (2010) 

1) Saat kepala membuka pintu dilakukan episiotomi, sehingga 

mempercepat proses persalinan. 

2) Defleksi kepala (ekspulsi) dilakukan perlahan untuk memperkecil 

truma  

3) Mulut dan hidung dibersihkan dari lendir pada saat kepala 

melakukan putar paksi luar. 

4) Persalinan badan bayi dilakukan dengan mengait ketiak. 

5) Setelah bayi lahir, jalan nafas dibersihkan dari lendir sehingga 

perkembangan paru berjalan sempurna 

6) Tali pusat dipotong dengan cara legeartis untuk menghindari 

infeksi neonatus dan perdarahan 

7) Kehilangan panas badan bayi dihindari dengan segera 

membungkus dan memandikan dengan air hangat 
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8) Bayi menangis dalam waktu 30 detik tanda jalan nafas telah 

bebas dengan sempurna 

9) Bayi baru lahir dievaluasi dengan nilai Apgar (Asfiksia berat : 0-3, 

asfiksia sedang: 4-6, vigerous:7-10) 

10) Alat-alat yang diperlukan untuk pertolongan pertama sudah siap 

pakai (tabung O2, alat resisutasi minimal, obat tetes mata, untuk 

menghindari infeksi blenorea atau lainya). 

2.4 Tabel Nilai Apgar menurut Manuaba (2010) 
Gejala 0 1 2 

Denyut jantung 

janin 

Tidak ada <100 denyut/menit >100 denyut/menit 

Pernapasan Tidak ada Lemah, menangis 
lemah 

Baik, menangis kuat 

Otot Lemas Reflek lemah Gerak aktif, reflek baik 

Reaksi terhadap 

rangsangan 

Tidak ada Meringis Menangis 

Warna kulit Biru/pucat Badan 
merah/ektremitas 

pucat 

Seluruhnya merah 

   

Perhitungan nilai Apgar dilakukan pada waktu 1 menit pertama, 5 

menit kedua. Pada vigerous baby, nilai apgar 1 menit pertama sudah 

mencapai 8-10. Apabila terjadi penyimpangan nilai apgar, segera 

konsultasi dengan dokter anak atau lakukan rujukan.  

Penilaian bayi baru lahir dilakukan dengan menggunakan sistem 

nilai Apgar. Dalam melakukan pertolongan persalinan merupakan 

kewajiban untuk melakukan : 

1) Pencatatan (jam dan tanggal kelahiran, jenis kelamin bayi, 

pemeriksaan tentang cacat bawan). 
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2) Identifikasi bayi (rawat gabung, identifikasi sangat penting untuk 

menghindari bayi tertukar, gelang identifikasi tidak boleh terlepas 

sampai penyerahan bayi ke keluarga) 

3) Pemeriksaan ulang dan konsultasi dengan dokter anak. 

Pemeriksaan ulang setelah 24 jam pertama sangat penting 

dengan pertimbangan pemeriksaan saat lahir belum sempurna. 

c. Asuhan pada bayi segera setelah lahir  

1) Adaptasi Bayi Baru Lahir  

a) Perubahan sistem pernafasan 

(1) Perkembangan paru-paru 

Paru-paru berasal dari titik tumbuh yang muncul 

dari pharynx, yang bercabang dan kemudian bercabang 

kembali membentuk struktur percabangan bronkus. 

Proses ini berlanjut setelah kelahiran hingga usia 8 tahun 

sampai jumlah bronkiolus dan alveolus akan sepenuhnya 

berkembang, walaupun janin memperlihatkan adanya 

bukti gerakan napas sepanjang trimester kedua dan 

ketiga. Ketidak matangan paru-paru terutama akan 

mengurangi peluang kelangsungan hidup bayi baru lahir 

sebelum usia kehamilan 24 minggu, yang disebabkan 

oleh keterbatasan permukaan alveolus, ketidak matangan 

sistem kaplier paru-paru dan tidak mencukupinya jumlah 

surfaktan (Johariyah, 2012). 
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(2) Awal adanya nafas 

Dua faktor yang berperan pada rangsangan nafas 

pertama bayi. 

(a) Hipoksia pada akhir persalinan dan rangsangan fisik 

lingkungan luar rahim yang merangsang pusat 

pernafasan di otak (Johariyah, 2012). 

(b) Tekanan terhadap rongga dada, yang terjadi karena 

kompresi paru-paru selama persalinan, yang 

merangsang masuknya udara ke dalam paru-paru 

secara mekanis. 

Interakasi antara sistem pernafasan, kardiovaskular 

dan susunan saraf pusat menimbulkan pernafasan 

yang teratur dan berkesinambungan serta denyut 

yang diperlukan untuk kehidupan (Johariyah, 2012). 

(3) Surfaktan dan upaya respirasi untuk bernafas 

Upaya pernafasan utama seorang bayi berfungsi untuk:  

(a) Mengeluarkan cairan dalam paru-paru 

(b) Mengembangkan jaringan alveolus paru-paru untuk 

pertama kali. 

(4) Dari cairan menuju udara 

Bayi cukup bulan, mempunyai cairan di dalam paru-

parunya. Pada saat bayi melalui jalan lahir selama 

persalinan, sekitar sepertiga cairan ini diperas keluar dari 

paru-paru. Seorang bayi yang menjalani seksio cesaria 

akan kehilangan keuntungan dari kompresi paru-paru ini 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Dita Nurhasanah, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



52 
 

 
 

dan akan menderita paru-paru basah dalam jangka yang 

cukup lama. Dengan beberapa kali tarik napas pertama, 

udara memenuhi ruangan trakea bronkus bayi baru lahir. 

Dengan sisa cairan didalam paru-paru dikelurkan dari 

paru dan diserap oleh pembuluh limfe dan darah. Semua 

alfeolus akan terisi udara dengan perjalanan waktu 

(Johariyah, 2012). 

(5) Fungsi sistem pernafasan dalam kaitanya dengan fungsi 

kardiovaskuler 

Oksigenisasi yang memadai merupakan faktor yang 

sangat penting dalam mempertahankan kecukupan 

pertukaran udara (Johariyah, 2012).  

b) Perubahan sistem sirkulasi 

Perubahan sistem sirkulasi menurut Johariyah (2012) 

Setelah lahir, darah bayi baru lahr harus melewati paru 

untuk mengambil oksigen dan mengadakan sirkulasi melalui 

tubuh guna mengantarkan oksigen ke jaringan. 

Dua peristiwa yang mengubah tekanan dalam pembuluh 

darah : 

(1) Pada saat tali pusat dipotong, resistensi pembuluh sistemik 

meningkat dan tekanan atrium kanan menurun. Tekanan 

atrium kanan menurun karena berkurangnya aliran darah 

ke atrium kanan tersebut. Hal ini menyebabkan penurunan 

volume dan tekanan atrium kanan itu sendiri. Kedua 

kejadian ini membantu darah dengan kandungan oksigen 
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sedikit mengalir ke paru-paru untuk menjalani proses 

oksigenisasi ulang (Johariyah, 2012). 

(2) Pernafasan pertama menurunkan resistensi pembuluh 

darah paru-paru dan meningkatkan tekanan atrium kanan. 

Oksigen pada pernafasan pertama ini menimbulkan 

relaksasi dan terbukanya sistem pembuluh darah paru-

paru (menurunkan resistensi pembuluh darah paru-paru). 

Peningkatan sirkulasi keparu-paru mengakibatkan 

peningkatan volume darah dan tekanan pada atium kanan. 

Dengan peningkatan volume darah dan teknan pada 

atrium kiri, foramen ovale secara fungsional akan menutup 

(Johariyah, 2012).  

c) Perubahan sistem termoreguasi 

Bayi baru lahir belum dapat mengatur suhu tubuh, 

sehingga akan mengalami stres dengan adanya perubahan-

perubahan lingkungan. Pada lingkungan yang dingin, 

pembentukan suhu tanpa mekanisme menggigil merupkan 

usaha utama seorang bayi yang kedinginan untuk 

mendapatkan kembali panas tubuhnya. Pembentukan suhu 

tanpa menggigil ini merupakan hasil penggunaan lemak coklat 

terdapat diseluruh tubuh, dan mampu meningatkan panas 

tubuh untuk membakar lemak coklat, seorang bayi harus 

menggunakan glukosa guna mendapatkan energi yang akan 

mengubah lemak menjadi panas. Semakin lama usia 
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kehamilan semakin banyak persedian jumlah lemak coklat 

(Johariyah, 2012). 

Penyebab bayi baru lahir mudah terkena hipotermi yaitu : 

(1) Pusat pengaturan suhu tubuh pada bayi belum 

berfungsi dengan sempurna 

(2) Permukaan tubuh bayi relatif lebih luas 

(3) Tubuh bayi terlalu kecil untuk memproduksi dan 

menyimpan panas 

(4) Bayi belum mampu mengatur posisi tubuh dan 

pakainanya agar bayi tidak kedinginan 

Gejala hipotermi yaitu : 

(1) Sejalan dengan menurunnya suhu tubuh, bayi menjadi 

kurang aktif, latergis, hipotonus, tidak kuat menghisap 

ASI dan menangis lemah 

(2) Pernafasan megap-megap dan lambat, denyut jantung 

menurun 

(3) Timbul sklerema: kulit mengeras berwarna kemerahan 

terutama dibagian punggung, tungkai dan lengan. 

(4) Muka bayi berwarna merah terang 

(5) Hipotermia menyebabkan terjadinya perubahan 

metabolisme tubuh yang akan berakhir dengan 

kegagalan fungsi jantung, perdarahan terutama pada 

paru-paru, ikterus dan kematian. 
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Mekanisme terjadinya hipotermia yaitu pada bayi baru 

lahir timbul karena penurunan suhu tubuh yang terjadi 

melalui : 

(1) Radiasi 

Yaitu panas tubuh bayi memancar ke lingkungan 

sekitar bayi yang lebih dingin,  

(2) Evaporasi yaitu cairan atau air ketuban yang 

membasahi kulit bayi 

(3) Konduksi yaitu pindahnya panas tubuh bayi karena 

kulit bayi langsung kontak dengan permukaan yang 

lebih dingin 

(4) Konveksi yaitu hilangnya panas tubuh karena aliran 

udara disekitar bayi.  

c) Perubahan sistem metabolisme 

Untuk memfungsikan otak memerlukan  glukosa dalam 

jumlah tertentu. Dengan tindkan penjepitan tali pust dengan 

klem pada saat lahir seorang bayi harus memulai 

mempertahankan kadar glokosa darahnya sendiri. Pada setiap 

baru lahir, gluosa darah akan turun dalam waktu cepat (1 

sampai 2 jam). 

d) Perubahan sistem kekebalan tubuh 

Sistem kekebelan tubuh pada neonatus masih belum 

matang, sehingga menyebabkan neonatus rentan terhadap 

berbagai infeksi dan alergi. Sistem kekebalan tubuh yang 

matang akan memberikan kekebalan tubuh yang alami 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Dita Nurhasanah, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



56 
 

 
 

maupun yang didapat. Kekebalan alami terdiri dari struktur 

pertahanan tubuh yang mencegah atau meminimalkan infeksi. 

Berikut beberapa contoh kekebalan alami (Johariyah, 2012) : 

(1) Perlindungan oleh kulit membran mukosa 

(2) Fungsi saringan saluran nafas 

(3) Pembentukan koloni mikroba  oleh kulit dan usus 

(4) Perlindungan kimia dan lingkungan asam lambung 

Kekebalan alami juga disediakan pada tingkat sel oleh 

sel darah yang membantu bayi baru lahir membunuh 

mikroorganisme asing. Tetapi pada bayi baru lahir sel-sel 

darah ini masih belum matang, artinya bayi baru lahir 

belum mampu melokalisasi dan memerangi infeksi secara 

efisien. 

e) Perubahan sistem gastrointestinal 

Usus bayi baru lahir masih belum matang sehingga tidak 

mampu melindungi dirinya sendiri dari zat-zat berbahaya 

kolon. Pada bayi baru lahir kurang efisien dalam 

mempertahankan air dibanding orang dewasa, sehingga 

menyebabkan diare yang lebih serius dibanding neonatus 

(Johariyah, 2012). 

f) Perlindungan Termal 

Mekanisme pengaturan temperatur tubuh pada bayi baru 

lahir, belum berfungsi sempurna. Karena itu, jika tidak 

diuapayakan dengan segera pencegahan kehilangan panas 

tubuh, maka bayi baru lahir dapat mengalami hipotermia. Bayi 
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dengan hipotermia dapat beresiko mengalami kesakitan 

bahkan kematian (Johariyah, 2012). 

Mencegah kehilangan panas pada bayi dapat 

dilakukan melalui upaya sebagai berikut : 

(1) Keringkan bayi dengan seksama  

(2) Selimuti bayi dengan selimut atau kain bersih dan 

hangat 

(3) Selimut bagian kepala bayi 

(4) Anjurkan ibu untuk memeluk bayinya 

(5) Jangan segera menimbang atau memandikan bayi 

baru lahir 

(6) Mandikan bayi setelah 6 jam kelahiran 

(7) Tempat kan bayi pada tempat yang hangat. 

g) Pemeliharaan pernafasan  

Asfiksia adalah keadaan dimana bayi baru lahir tidak bisa 

bernafas secara spontan dan teratur. Beberapa faktor tertentu 

diketahui dapat menjadi penyebab terjadinya asfiksia pada  

bayi baru lahir,diantaranya faktor ibu, tali pusat dan bayi, 

sebagai berikut : 

(1) Faktor ibu : preeklamsia dan eklamsia, perdarahan 

abnormal (plasenta previa dan solution plasenta), partus 

lama dan macet, demam selama persalinan, infeksi berat, 

kehamlan lewat waktu (lebih dari 42 minggu), penyakit ibu 

(Johariyah, 2012). 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Dita Nurhasanah, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



58 
 

 
 

(2) Faktor tali pusat : lilitan tali pusat, tali pusat pendek, simpul 

tali pusat, prolaps tali pusat. 

(3) Faktor bayi : bayi prematur (kurang dari 37 minggu), 

persalinan dengan tindakan (sungsng, bayi kembar, 

distosia bahu, ekstraksi vakum, ekstraksi forceps) 

(Johariyah, 2012). 

(4) Kelainan bawaan  

(5) Air ketuban berwarna kehijauan 

Cara mengatahui gawat janin : frekuensi djj 

dibawah 100 atau diatas 180 kali/menit, berkurangnya 

gerakan janin, air ketuban berwarna kehijauan. 

Cara mencegah gawat janin: gunakan partograf 

untuk mantau dan kemajuan persalinan, anjurkan ibu untuk 

sering berganti posisi dalam persalinan (posisi terlentang 

bisa menyebabkan berkurangnya aliran darah atau 

oksigen ke bayi). 

Cara mengidentifiksi gawat janin dalam persalinan: 

periksa frekuensi bunyi denyut jantung janin setiap 30 

menit selama kala I dan setiap 5-10 menit selama kala II, 

periksa ada atau tidaknya air ketuban bercampur 

mekonium (berwarna kehijauan). 
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Cara menangani gawat janin : 

(1) Bila terjadi pada gawat janin 

(a) Tingkatkan pasokan oksigen ke jalan lahir dengan cara 

berikut : 

(i) Mintalah mengubah ibu mengubah posisi tidurnya 

(ii) Berikan cairan oral atau IV pada ibu 

(iii) Berikan oksigen bila tersedia  

(2) Periksa kembali DJJ 

Bila frekuensi DJJ tidak normal setelah 3 kali 

pemeriksaan lakukan hal-hal berikut : rujuk, bila tidak 

dimungkinkan rujuk lakukan asuhan pertolongan pada bayi 

asfiksia. 

Gejala dan tanda asfiksia : tidak bernafas atau 

bernafas megap-megap, warna kulit kebiruan, kejang, 

penurunan kesadaran. 

h) Perawatan tali pusat menurut Johariyah (2012). 

Dengan menggunakan klem DTT, lakukan penjepitan tali 

pusat dengan klem pada skitar 3 cm dari dinding perut 

(pangkal pusat) bayi. Dari titik jipitan, tekan tali pusat dengan 

dua jari kemudian dorong isi tali pusat kearah ibu (agar darah 

tidak terpancar saat tali pusat dipotong). Lakukan penjepitan 

kedua pada jarak 2 cm dari penjepitan pertama. Pegang tali 

pusat diantara kedua klem tersebut, satu tangan menjadi 

landasan tali pusat sambil melindungi bayi, tangan yang lain 
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memotong tali pusat diantara 2 klem dengan menggunakan 

gunting DTT.  

Setelah plasenta lahir kondisi ibu dinilai sudah satbil maka 

lakukan pengikatan puntung tali pusat atau jepit dengan klem  

plastik tali pusat (bila tersedia) 

Nasihat yang diberikan unuk merawat tali pusat menurut 

Johariyah (2012). 

(1) Jangan membungkus puntung tali pusat atau perut bayi 

atau mengoleskan cairan apapun ke puntung tali pusat. 

(2) Nasihati hal yang sama pada ibu dan keluarga 

(3) Jelaskan pada ibu bahwa harus mencari bantuan jika pusat 

menjadi merah, bernanah, berdarah bahkan berbau. 

(4) Berikan nasihat pada ibu dan keluarga sebelum 

meninggalkan bayi.   

i) Pemberian ASI awal 

Rangsangan isapan bayi pada puting ibu akan diteruskan 

oleh serabut syaraf hipofise anterior untuk mengeluarkan 

hormon prolaktin. Prolaktin inilah yang memacu payudara 

untuk menghasilkan ASI. Semakin sering bayi menghisap 

maka semakin sering juga payudara memproduksi prolaktin 

(Johariyah, 2012). 
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Pada bayi terdapat tiga reflek yaitu : 

(1) Reflek mancari puting (rooting reflex) 

Bayi akan menoleh dimana terjadi sentuhan di pipinya, 

bayi akan membuka mulut jika mulutnya disentuh dan 

berusaha menghisap benda yang disentuh tersebut. 

(2) Reflek menghisap (Suckling reflex) 

(3) Reflek menelan 

Manfaat pemberian asi sedini mungkin yaitu : merangsang 

produksi asi, memperkuat reflek menghisap bayi. 

j) Pencegahan infeksi mata 

Tetes mata untuk mencegah infeksi mata dapat diberkan 

setelah ibu dan keluarga mengasuh bayi dan diberikan ASI. 

Pencegah infeksi menggunakan salep mata tetrasikin 1%. 

Salep antibiotika harus diberikan satu jam setelah kelahiran. 

Upaya proilaksis tersebut tidak efektif apabila dilkukan lebih 

dari satu jam setelah kelahiran (Johariyah, 2012). 

k) Pencegahan perdarahan 

Semua bayi baru lahir harus diberikan injeksi vitamin K 1 mg 

intramuskuler dipaha kiri. Tujuan injeksi tersebut adalah untuk 

mencegah perdarahan bayi baru lahir akibat defisiensi vitamin 

K yang dapat dialami oleh sebagian bayi baru lahir (Johariyah, 

2012). 

 

 

 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Dita Nurhasanah, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



62 
 

 
 

l) Pemberian imunisasi Hb 0  

Imunisasi ini bermnfaat untuk mencegh terjadinya infeki 

hepatitis B terhadap bayi, terutama jalur penularan Ibu-Bayi 

(Johariyah, 2012). 

m) Pendokumentasina hasil.   

d. Perawatan Bayi Baru Lahir 

Perawatan bayi baru lahir menurut Sondakh (2013). 

1) Pertolongan pada saat bayi lahir 

a) Sambil menilai pernafasan secara cepat, letakkan bayi 

dengan handuk diatas perut ibu. 

b) Dengan kain yang bersih dan kering atau kasa, bersihkan 

darah atau lendir dari wajah bayi agar jalan udara tidak 

terhalang. Periksa ulang pernfasan bayi, sebagian besar bayi 

akan menangis atau bernafas secara spontan dalam waktu 

30 detik setelah lahir. 

2) Perawatan Mata 

3) Pemeriksaan fisik bayi meliputi : 

a) Kapala  

b) Mata  

c) Hidung dan mulut 

d) Telinga 

e) Leher 

f) Dada  

g) Jantung  

h) Abdomen  
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i) Tali pusat  

j)  Alat kelamin dan lain-lain.  

e. Kunjungan Neonatus 

Kunjungan neonatal tiga  kali  (dua kali pada minggu pertama dan 

satu kali pada 8–28 hari) yaitu pada  umur 6-48 jam, umur 3-7 hari, 

dan umur 8-28 hari (Profil Kesehatan Indonesia, 2014). Kunjungan 

neonatus (KN) Dilakukan sejak bayi usia satu hari sampai usia 28 

hari. 

1) KN 1 Dilakukan pada umur 6-48 jam (Profil kesehatan indonesia, 

2014) 

Menurut Marmi (2012) mengatakan bahwa asuhan yang 

diberikan yaitu: perawatan tali pusat, pemberian ASI eksklusif, 

menjaga kehangatan bayi, konseling tanda-tanda bahaya BBL, 

Imunisasi, perawatan bayi sehari-hari dan pencegahan infeksi.  

2) KN 2 dilakukan pada umur 3-7 hari (Profil Kesehatan Indonesia, 

2014) 

Menurut Marmi (2012) asuhan yang diberikan bidan pada saat 

kunjungan kepada bayi umur 6 hari adalah beritahu hasil 

pemeriksaan pada ibu, anjurkan ibu menjaga kehangatan bayi, 

anjurkan ibu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi, beritahu ibu 

bahwa akan dilakukan kunjungan rumah. 

3) KN 3 dilakukan  pada umur 8-28 hari (Profil kesehatan 

Indonesia,2014) 

Memberitahu ibu hasil pemeriksaan, menganjurkan ibu tetap 

menjaga kehangatan bayi, menganjurkan ibu untuk tetap 
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memberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan, memberikan 

konseling imunisasi BCG dan polio 1 serta menganjurkan ibu 

untuk melakukan imunisasi BCG dan polio. 

f. Tanda-Tanda Bahaya Pada Bayi Baru Lahir 

Menurut Vivian (2011) tanda-tanda pada bayi baru lahir adalah: 

1) Pernapasan sulit atau lebih dari 60 kali per menit 

2) Terlalu hangat (≥ 38º C) 

3) Kulit bayi kering (terutama 24 jam pertama), biru, pucat, atau 

memar 

4) Isapan saat menyusu lemah, rewel, sering muntah, dan 

mengantuk berlebihan 

5) Tali pusat merah, bengkak, keluar cairan, berbau busuk, dan 

berdarah 

6) Kejang  

5. Keluarga Berencana (KB) 

a. Definisi 

Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah kehamilan. 

Kontrasepsi berasal dari dua kata, yaitu kontra dan konsepsi yang 

disatukan menjadi kontraepsi. Dengan demikian, pengertian metode 

keluarga berencana adalah mencegah saat terjadinya “konsepsi” 

(Manuaba, 2010) 

Kontrasepsi berasal dari kata kontra berarti mencegah atau 

melawan dan konsepsi yang berarti pertemuan antara sel telur yang 

matang dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Tujuan 

kontrasepsi adalah menghindari/mencegah terjadinya kehamilan 
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sebagai akibat pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel 

sperma tersebut (Vivian, 2011). 

b. Tujuan KB 

1) Tujuan Umum 

Meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan 

NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi 

dasar terwujudnyaa masyarakat yang sejahtera dengan 

mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya 

pertambahan penduduk (Irianto, 2014). 

2) Tujuan Khusus 

a) Meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat 

kontrasepsi. 

b) Menurunnya jumlah angka kelahiran bayi. 

Meningkatnya kesehatan keluarga berencana dengan cara 

penjarangan kelahiran (Irianto, 2014). 

c. Penapisan Klien 

Penapisan klien merupakan upaya untuk melakukan telah dan 

kajian tentang kondisi kesehatan klien dengan kesesuaian 

penggunaan metode kontrasepsi yang diinginkan. Tujuan utama 

penapisan klien untuk menentukan keadaan yang membutuhkan 

perhatian khusus dan masalah (misalnya diabetes atau tekanan darah 

tinggi) yang membutuhkan pengamatan dan pengelolaan lebih lanjut. 

Untuk sebagian besar klien bisa diselesaikan dengan cara 

anamnesis terarah, sehingga masalah utama dikenali atau 

memungkinkan hamil dapat dicegah. Sebagian besar cara 
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kontrasepsi, kecuali AKDR dan kontrasepsi mantap tidak 

membutuhkan pemeriksaan fisik maupun panggul. Pemeriksaan 

laboratorium untuk klien Keluarga Berencana dan klien baru tidak 

diperlukan karena : 

1) Sebagian besar klien KB berusia muda (umur 16 – 35 tahun) 

dan umumnya sehat. 

2) Pada wanita, masalah kesehatan reproduksi (misalnya kanker 

genital dan kanker payudara, fibroma uterus) jarang di dapat 

pada umur sebelum 35 tahun atau 40 tahun. 

3) Pil kombinasi yang sekarang tersedia berisi estrogen dan 

progestin lebih baik karena efek sampingnya jarang 

menimbulkan masalah medis. 

4) Pil progestin, suntikan, dan susuk bebas dari efek yang 

berhubungan dengan estrogen dan dosis progestin yang 

dikeluarkan perhari bahkan lebih rendah dari pil kombinasi. 
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Tabel 2.5 Daftar Tilik Penapisan Klien. Reversibel 

Metode hormonal (pil kombinasi; pil 
progestin, suntikan dan susuk) 

Ya Tidak 

Hari pertama haid terakhir 7 hari yang lalu 
atau lebih. 

  

Menyusui dan kurang dari 6 minggu pasca 
persalinan 1,2. 

  

Perdarahan/ perdarahan bercak antara haid 
setelah senggama. 

  

Ikterus pada kulit atau mata.   
Nyeri kepala hebat atau gangguan visual.   
Nyeri hebat pada betis, paha atau dada, atau 
tungkai bengkak (oedema). 

  

Tekanan darah di atas 160/ 90 mmHg.   
Massa atau benjolan pada payudara.   
Sedang minum obat – obatan anti kejang .   
AKDR (semua pelepas tembaga dan 
progestin) 

Ya Tidak 

Hari pertama haid terakhir 7 hari yang lalu.   

Klien (pasangan) mempunyai pasangan seks 
lain. 

  

Infeksi menular seksual (IMS).   

Penyakit radang panggul atau kehamilan 
ektopik. 

  

Haid banyak (lebih 1 – 2 pembalut tiap 4 
jam). 

  

Haid lama (lebih dari 8 hari).   
Dismenorea berat yang membutuhkan 
analgetika dan/atau istirahat baring. 

  

Perdarahan/ perdarahan bercak antara haid 
atau setelah senggama/gejala penyakit 
jantung valvular atau kongenital. 

  

Sumber : Affandi, B, 2012 

1) Apabila klien menyusui dan kurang dari 6 minggu post partum maka 

pil kombinasi adalah metode panggilan terakhir. 

2) Tidak cocok untuk pil progestin (mini pil), suntikan (DMPA atau NET - 

EN), atau susuk 

3) Tidak cocok untuk suntikan progestin (DMPA atau NET - EN) 

4) Tidak cocok untuk AKDR pelepas – progestin 

Selain itu, dahulu tenaga kesehatan cenderung menggunakan 

syarat pemakaian metode kontrasepsi secara berlebihan sehingga 

mempengaruhi pemilihan metode dari klien. Akibatnya, banyak 
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permintaan pemeriksaan lab yang sebenarnya tidak di perlukan 

(misalnya pemeriksaan kolesterol, fungsi hati, glukosa atau pap 

smear). Walaupun permintaan menjadi klien KB menjadi meningkat, 

kemampuan pelayanan terbatas karena tidak tersedianya 

laboratorium untuk pemeriksaan sehingga menghambat terhadap 

pemilihan kontrasepsi dan pelaksananan pelayanan. Karena itu klien 

dapat memperoleh cara konrasepsi yang terbaik sesuai pilihannya, 

penilaian cara klien harus di batasi pada prosedur yang di perlukan 

untuk semua klien pada setiap tatanan. 

Jika semua keadaan di atas ”tidak” (negatif) dan tidak dicurigai 

adanya kehamilan, maka dapat di teruskan dengan konseling metode 

khusus. Bila respon banyak yang dalam “iya” (positif), berarti klien 

perlu di evaluasi sebelum keputusan akhir dibuat. 

Catatan : klien tidak selalu memberikan informasi yang benar tentang 

kondisi di atas. Namun, petugas kesehatan harus mengetahui 

bagaimana keadaan klien sebenarnya bila di perlukan petugas dapat 

mengulangi pertanyaan yang berbeda. Perlu juga di perhitungkan 

masalah sosial ,budaya atau agama yang mungkin berpengaruh 

terhadap respon klien tersebut (pasangannya). 
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Tabel 2.6 Daftar Tilik Penapisa Klien Metode Irreversibel (Tubektomi) 
Keadaan klien Dapt dilakukan pada 

fasilitas rawat jalan 

Dilakukan difasilitas rujukan 

Keadaan umum 
(anamnesis 
pemeriksaan fisik). 

 

Keadaan emosional 

Tekanan darah 

Infeksi atau kelainan 
skrotum/inguinal 

Anemia 

 

Kedaan umum baik, tidak 
ada tanda-tanda apenyakit 
jantung, paru, atau ginjal 

 

Tenang 

< 160/100mmHg 

Normal  

 

HB ≥ 8g% 

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

Cemas, takut 

≥ 160/100mmHg 

Tanda-tanda infeksi atau ada 
kelainan. 

HB < 8g% 

 

Sumber : Affandi, B, 2012 

Meyakini bahwa klien tidak hamil apabila : 

1) Tidak senggama sejak haid terakhir 

2) Sedang memakai metode efektif secara baik dan benar 

3) Sekarang didalam 7 hari pertama haid terakhir 

4) Didalam 4 minggu pasca persalinan 

5) Dalam 7 hari pasca keguguran 

6) Menyusui dan tidak haid 

Pemerksaan fisik jarang dibutuhkan kecuali untuk 

menyingkirkan kehamilan yang lebih dari 6-8 minggu. 

Laboratorium 

Uji kehamilan yang biasa tidak selalu menolong, kecuali 

tersedia uji kehamilan yang lebih sensitif. Jika tidak tersedia 

kehamilan yang sensitif, klien di anjurkan memakai kontrasepsi 

barier sampai haid berikutnya.Amenorea laktasi sebagai andalan 
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cara kontrasepsiMetode Amenorea Laktasi (MAL) sangat efektif 

dalam mencegah kehamilan (pencegahan 98% jika dilaksanakan 

secara benar pada 6 bulan pertama pasca persalinan; 

pencegahan 93% jika dilaksanakan samapi 12 bulan pasca 

persalinan). 

Pada perpanjangan masa menyusui petugas kesehatan 

dapat meyakinkan bahwa wanita tersebut tidak akan hamil bila 

sampai 6 bulan pasca persalinan melaksanakan MAL dengan 

baik.Untuk klien yang akan memakai kotrasepsi alam jangka 

panjang (suntikan, norplant atau AKDR) yang sudah lebih 6 bulan 

pasca persalinan disarankan untuk dilakukan pemeriksaan dalam 

guna menyingkirkan kehamilan. 

Tabel 2.7 Prosedur Penapisan Klien 
Prosedur KBA 

atau 
MAL 

Metode 
barier 
(kondom) 

Meode hormonal 
(pil kombinasi, pil 
progestin/suntikan/ 
implan) 

AKDR Konta
p 
wanita
/ 
pria 

Penapisan 
reproduksi 

Tidak Tidak Ya (liat daftar)1 Ya (liat 
daftar) 

Ya (liat 
daftar)
2 

Seleksi ISR//IMS 
resiko tinggi 

Tidak Tidak Tidak Ya Ya 

Pemeriksaan Tidak Tidak Tidak Ya - 
Wanita umum - - Tidak - Ya 
Abdomen - - Tidak Ya Ya 
Pemeriksaan 
speculum 

- Tidak Tidak Ya Ya 

Pemerksan dalam - Ya Tidak Ya Ya 
Pria 
(lipat 
paha,penis,testis,skr
otum) 

- Tidak - - Ya 
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d. Jenis-jenis kontrasepsi  

1) Kontrasepsi non Hormonal  

a) Kontrasepsi tanpa menggunakan Alat atau Obat 

(1) Senggama terputus (koitus interruptus) 

Senggama terputus ialah penarikan penis dari vagina 

sebelum terjadinya ejakulasi. Keuntungan,cara ini tidak 

membutuhkan biaya, alat-alat ataupun persiapan, tetapi 

kekuranganya adalah untuk menyukseskan cara ini 

dibutuhkan pengendalian diri yang besar dari pihak laki-laki 

(Prawirohardjo, 2010). 

(2) Pembilasan pascasanggama (Postcoital Douche) 

Pembilasan vagina dengan air biasa dengan atau tanpa 

tambahan larutan obat (cuka atau obat lain) segera setelah 

koitus merupakan suatu cara yang telah lama sekali 

dilakukan untuk tujuan kontrasepsi. Maksudya ialah untuk 

mengeluarkan sperma secara mekanik dari vagina. 

Penambahan cuka ialah untuk memperoleh efek 

spermisida serta menjaga asiditas vagina. Efektivitas cara 

ini mengurangi kemungkinan terjadinya konsepsi hanya 

dalam batas-baras tertentu karena sebelum dilakukanya 

pembilasan spermatozoa dalam jumlah besar sudah 

memasuki serviks uteri (Prawirohardjo, 2010). 
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(3) Perpanjangan masa menyusui anak (prolonged lactation 

Efektifitas menyusui anak dapat mencegah ovulasi dan 

memperpanjang amenorea postpartum (Prawirohardjo, 

2010). 

(4) Pantang berkala (Rhythm Method) 

Kesulitan dari cara ini yaitu menentukan waktu yang 

tepat dari ovulasi, ovulasi umumnya terjadi 14 + 2 hari 

sebelum hari pertama haid yang akan datang. Dengan 

demikian, pada perempuan dengan haid yang tidak teratur, 

sangat sulit atau sama sekali tidak dapat diperhitungkan 

saat terjadinya ovulasi. Selain itu, pada perempuan 

dengan haid teratur pun ada kemungkinan hamil, oleh 

salah satu sebab (misalnya karena sakit) ovulasi tidak 

datang pada waktunya atau sudah datang sebelum saat 

semestinya. 

Pada perempuan-perempuan dengan daur haid 

tidak teratur, akan tetapi dengan variasi yang tidak jauh 

beda, dapat ditetapkan masa subur dengan suatu 

perhitungan dimana daur heid terpendek dikurangi 18 

hari dan daur heid terpanjang dikurangi dengan 11 hari 

(Prawirohardjo, 2010). 

Menurut Vivian (2011)  Kontrasepsi yang cocok 

untuk ibu nifas, antara lain sebagai berikut:  
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(1)  Metode Amenorhea Laktasi (MAL) 

Menurut Vivian (2010) Metode Amenorhea Laktasi (MAL) 

adalah alat kontrasepsi yang mengandalkan pemberian 

ASI. MAL dapat dikatakan sebagai kontrasepsi bila 

terdapat keadaan-keadaan berikut : 

(a) Menyusui secara penuh, tanpa susu formula dan 

makanan pendamping  

(b) Belum haid sejak masa nifas selesai  

(c) Umur bayi kurang dari 6 bulan  

Beberapa keuntungan kontrasepsi ini adalah sebagai 

berikut : 

(a) Efektifitas tinggi (keberhasilan 98% pada 6 bulan 

pascapersalinan 

(b) Segera efektif 

(c) Tidak mengganggu senggama 

(d) Tidak ada efek samping secara sistem. 

(e) Tidak perlu pengawasan medis  

(f) Tidak perlu obat atau alat  

(g) Tanpa biaya 

Keterbatasan dari metode ini adalah sebagai berikut :  

(a) Perlu persiapan sejak perawatan kehamilan agar 

segera menyusun dalam 30 menit pascapersalinan.  

(b) Mungkin sulit dilaksanakan karena kondisi sosial 

(c) Tidak melindungi terhadap infeksi menular seksual 

(IMS) termasuk virus hepatitis B, HIV/AIDS. 
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Pelaksanaan dari metode ini adalah sebagai berikut :  

(a) Bayi disusui secara on demand/menurut kebutuhan 

bayi  

(b) Biarkan bayi menghisap sampai dia sendiri yang 

melepaskan isapannya.  

(c) Susui bayi anda juga pada malam hari karena 

menyusui waktu malam mempertahankan kecukupan 

produksi ASI   

(d) Bayi terus disusukan walaupun ibu/bayi sedang sakit  

(e) Ketika ibu mulai dapat haid lagi, pertanda itu sudah 

subur kembali dan harus segera dimulai menggunakan 

metoe KB lainnya. 

(2) Pil progestin (mini pil)  

Menurut Vivian (2010) metode ini cocok untuk ibu 

menyusui yang ingin memakai PIL KB karena sangat efektif 

pada masa laktasi. Efek samping utama adalah gangguan 

perdarahan (perdarahan bercak atau perdarahan tidak 

teratur). Beberapa keuntungan kontrasepsi ini adalah 

sebagai berikut :  

(a) Dapat dipakai sebagai kontrasepsi darurat  

(b) Pemakaian dalam dosis rendah  

(c) Sangat efektif bila digunakan secara benar  

(d) Tidak menganggu hubungan seksual 

(e) Tidak memengaruhi hubungan seksual  

(f) Tidak memengaruhi produksi ASI   
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(g) Kesuburan cepat kembali  

(h) Sedikit efek samping  

(i) Dapat dihentikan setiap saat  

(j) Tidak memberikan efek samping estrogen  

(k) Tidak mengandung estrogen  

Keterbatasan yang dimiliki metode kontrasepsi ini adalah 

sebagai berikut : 

(a) Hampir 30-60% mengalami gangguan haid 

(perdarahan sela, spotting, amenorea)  

(b) Peningkatan atau penurunan berat badan  

(c) Harus digunakan setiap hari dan pada waktu yang 

sama  

(d) Bila lupa satu pil saja, kegagalaan menjadi lebih besar  

(e) Payudara menjadi lebih tegang, mual, 

dermatitis/jerawat  

(f) Resiko kehamilan ektopik cukup tinggi (4 dari 100 

kehamilan), tetapi resiko ini lebih rendah jika 

dibandingkan dengan perempuan yang tidak 

menggunakan mini pil  

(g) Efektifitas menjadi lebih rendah bila digunakan 

bersamaan dengan obat tuberkulosis atau obat 

epilepsi.  
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Cara penggunaan dari metode ini adalah sebagai 

berikut :  

(a) Mulai hari 1-5 siklus haid  

(b) Diminum setiap hari pada saat yang sama 

(c) Bila anda minum pilnya terlambat lebih dari 3 jam, 

minumlah pil tersebut begitu begitu diingat, dan 

gunakan metode pelindung selama 48 jam 

(d) Bila anda lupa 1-2 pil, minumlah segera pil yang 

terlupa dan gunakan metode pelindung sampai akhir 

bulan  

(e) Bila tidak haid, mulailah paket baru sehari setelah 

paket baru sehari setelah paket baru sehari setelah 

paket terakhir habis. 

(3) Suntikan progestin 

Menurut Vivian (2010) metode ini sangat efektif dan aman, 

dapat dipakai oleh semua perempuan dalam usia 

reproduksi, kembalinya kesuburan lebih lambat (rata-rata 4 

bulan), serta cocok untuk masa laktasi karena tidak 

menekan produksi ASI. Beberapa keuntungan dari metode 

ini adalah sebagai berikut:  

(a) Sangat efektif  

(b) Pencegahan kehamilan jangka panjang  

(c) Tidak berpengaruh pada hubungan suami istri  
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(d) Tidak mengandung estrogen sehingga tidak 

berdampak serius terhadap penyakit-penyakit jantung 

dan gangguan pembekuan darah  

(e) Tidak berpengaruh terhadap produksi ASI  

(f) Dapat digunakan oleh perempuan usia lebih dari 35 

tahun sampai premenopause  

(g) Membantu mencegah kanker endometrium dan 

kehamilan ektopik  

(h) Menurunkan kejadian penyakit jinak payudara  

(i) Mencegah beberapa penyebab penyakit radang 

panggul  

(j) Menurunkan krisis anemia bulan sabit.  

Menurut Vivian (2010) keterbatasan yang dimiliki oleh 

metode ini adalah sebagai berikut :  

(a) Sering ditemukan gangguan haid seperti siklus haid 

yang memendek/memanjang perdarahan 

banyak/sedikit, perdarahan tidak teratur/spotting dan 

tidak haid sama sekali. 

(b) Sangat bergantung pada sarana pelayanan kesehatan 

(harus kembali pada suntikan)  

(c) Tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum 

suntikan berikutnya. 

(d) Kesuburan kembali terlambat setelah penghentian 

pemakaian, karena belum habisnya pelepasan obat 

suntikan dari Deponya.  
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(e) Pada penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan 

kekeringan pada vagina, menurunkan libido, gangguan 

emosi (jarang), sakit kepala, nervositas, dan jerawat  

(f) Hal yang perlu diperhatikan adalah selama 7 hari 

setelah suntikan pertama, tidak boleh melakukan 

hubungan seksual. 

(4) Kontrasepsi implan  

Menurut Vivian (2010) efektif selama 5 tahun untuk 

Norplant, 3 tahun untuk jadena, Indoplant, dan implanon. 

Kontrasepsi ini dapat dipakai oleh semua perempuan 

dalam usia reproduksi. Pemasangan dan pencabutan perlu 

pelatihan. Kesuburan segera kembali setelah implan 

dicabut. Beberapa keuntungan dari kontrasepsi ini adalah 

sebagai berikut :  

(a) Daya guna tinggi, perlindungan jangka panjang 

(sampai 5 tahun) 

(b) Pengembalian tingkat kesuburan cepat setelah 

penccabutan. 

(c) Tidak memerlukan pemeriksaan dalam  

(d) Bebas dari pengaruh estrogen  

(e) Tidak menganggu kegiatan senggama 

(f) Tidak menganggu produksi ASI sehingga aman 

dipakai pada saat laktasi  

(g) Dapat dicabut setiap saat sesuai dengan kebutuhan.  
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Beberapa keterbatasan yang dimiliki kontrasepsi ini 

adalah sebagai berikut :  

(a) Pada kebanyakan pemakai, dapat menyebabkan 

perubahan pola haid berupa perdarahan 

bercak/spotting, hipermenorea, atau meningkatnya 

jumlah darah haid, serta amenorea 

(b) Timbul keluhan-keluhan seperti : nyeri kepala, nyeri 

dada, perasaan mual pening/pusing,  dan 

peningkatan/penurunan berat badan 

(c) Membutuhkan tindak pembedahan minor.  

2) Kontrasepsi sederhana 

a) Kondom 

Prinsip kerja kondom ialah sebagai perisai dari 

penis sewaktu melakukan koitus, dan mencegah 

pengumpulan sperma dalam vagina. Bentuk kondom 

adalah silindris dengan pinggir yang tebal pada ujung 

terbuka, sedang ujung yang buntu berfungsi sebagai 

penampung sperma. Biasanya diameternya kira-kira 31-

36,5 mm dan panjangnya lebih kurang 19 cm 

(Prawirohardjo,  2011). 

Keuntungan kondom, selain untuk memberi 

perlindungan terhadap penyakit kelamin. Juga dapat 

digunakan untuk tujuan kontrasepsi. Kekurangannya ialah 

ada kalanya pasangan yang mempergunakannya 

merasakan selaput karet tersebut sebagai penghalang 
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dalam kenikmatan sewaktu melakukan koitus. Sebab-

sebab kegagalan memakai kondom ialah bocor atau 

koyaknya alat itu atau tumpahnya sperma yang 

disebabkan oleh tidak dikeluarkanya penis segera setelah 

terjadinya ejakulasi. Efek samping kondom tidak ada, 

kecuali jika ada alergi terhadap bahan kondom itu sendiri 

(Prawirohardjo, 2011). 

Efektivitas kondom ini tergantung dari mutu 

kondom dan dari ketelitian dalam penggunaannya. 

b) Pessarium yaitu alat kontrasepsi untuk peremuan. Secara 

umum pessarium dapat dibagi atas dua golongan, yakni 

diafragma vaginal dan cervical cap (Prawirohardjo, 2011). 

c) Diafragma vaginal  

Menurut Prawirohardjo (2011) cara penggunaan dari 

diafragma vaginal yaitu diafragma dimasukan kedalam 

vagina sebelum koitus untuk menjaga jangan sampai 

sperma masuk kedalam uterus. Untuk memperkuat khasiat 

diafragma, obat spermatisida dimasukan kedalam 

mangkuk dan dioleskan pada pinggirnya. Diafragma 

vaginal sering dianjurkan pemakaianya  dalam hal-hal 

seperti berikut : 

(1) Keadaan dimana tidak tersedia cara yang lebih baik;  

(2)  Jika frekuensi koitus tidak seberapa tinggi, 

sehingga tidak dibutuhkan perlindungan yang terus 

menerus 
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(3)  Jika pemkaian pil, IUD, atau cara lain dihentian 

untuk sementara waktu karena sesuatu sebab. 

Pada keadaan-keadaan tertentu pemakaian diafragma 

tidak dapat dibenarkan, misalnya pada sistokel yang berat, 

prolaps uteri, fistula vagina, hiperantefleksio atau 

hiperetrofleksio dan uterus (Prawirohardjo, 2011). 

Diafragma paling cocok dipakai perempuan dengan 

dasar panggul yang tidak longgar dan dengan tonus 

dinding vagina yang baik. Umumnya diafragma vaginal 

tidak menimbulkan banyak efek samping. Efek samping 

mungkin disebabkan oleh reaksi alergi terhadap obat-obat 

spermatisida yang dipergunakan, atau oleh terjadinya 

perkembang biakan bakteri yang berlebihan dalam vagina 

jika diafragma dibiarkan terlalu lama terpasang 

(Prawirohardjo, 2011). 

Kelemahan diafragma vaginal ini ialah di perlukanya 

motivasi yang cukup kuat, umunya hanya cocok untuk 

perempuan yang terpelajar dan tidak untuk dipergunakan 

secara massal, pemakaian yang tidak teratur dapat 

menimbulkan kegagalan, tingkat kegagalan lebih tinggi 

daripada pil atau IUD (Prawirohardjo, 2011). 

Keuntungan dari cara ini ialah hampir tidak ada efek 

samping dengan motivasi yang baik dan pemakaian yang 

betul hasilnya cukup memuaskan dapat dipakai sebagai 

pengganti pil, IUD atau pada perempuan yang tidak boleh 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Dita Nurhasanah, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



82 
 

 
 

mempergunakan pil atau IUD oleh karna sesuatu sebab 

(Prawirohardjo, 2011). 

3) Kontrasepsi dengan obat-obat spermitisida. 

Obat spermitisida yang digunakan untuk kontrasepsi terdiri 

atas dua komponen, yaitu zat kimawi yang mampu mematikan 

spermatozoon, dan vhehikulum yang non aktif dan yang 

diperlukan untuk membuat tablet, cream/ jelly. Makin erat 

hubungan antara zat kimia dan sperma, makin tinggi 

efektivitas obat. Oleh sebab itu, obat yang paling baik adalah 

yang dapat membuat busa setelah dimasukan kedalam 

vagina, sehingga kelak busanya dapat mengelilingi servis uteri 

dan menutup ostium uteri eksternum cara kontrasepsi dengan 

obat spermetisida umumnya digunakan bersma sama dengan 

cara lain (diaragma vginal), atau apabila ada kontra indkasi 

terhadap cara lain. Efek samping jarang terjadi dan umumnya 

berupa reaksi alergi (Prawirohardjo, 2011). 

4) Kontrasepsi Hormonal menurut Prawirohardjo (2011) 

a) Pil kontrasepsi 

(1) Pil kontrasepsi kombinasi 

(2) Pil sekuensial 

(3) Mini pil 

(4) Postcoital contraception 

(5) Amenorea pascapil 
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b) Kontrasepsi suntikan 

(1) Suntikan tiap 3 bulan (Depo Provera) 

Menurut Prawirohardjo (2010) depo provera ialah 6-

alfa-medroksiprogesteron yang digunakan untuk tujuan 

kontrasepsi parenteral, mempunyai efek progestagen yang 

kuat dan sangat efektif. Obat ini termasuk obat depot. 

Noristerat juga termasuk dalam golongan kontrasepsi 

suntikan. 

Mekanisme kerja : 

(a) obat ini menghalangangi terjadinya ovulasi dengan 

jalan menekan pembentukan gonadrotopin 

releasing hormone dari hipotalamus. 

(b) Lendir serviks bertambah kental, sehingga 

menghambat penetrasi sperma melalui serviks 

uteri 

(c) Implatansi ovum dalam endometrium dihalangi 

Keuntungan kontrasepsi suntikan berupa 

depo ialah : efektivitas tinggi,pemakaian 

sederhana, cukup menyenangkan bagi akseptor 

(injeksi hanya 4x dalam 1 tahun), dan cocok untuk 

ibu yang menyusui anak (Prawirohardjo, 2011). 

Waktu pemberian dan dosis : 

Kontrasepsi suntikan sangat cocok untuk program 

postpartum karena tidak mengganggu laktasi, dan 

terjadinya amenorea laktasi. Untuk program 
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postpartum, depo provira disuntikan sebelum ibu 

meninggalkan rumah sakit, sebaiknya sesudah air 

susu ibu keluar, yaitu kira-kira hari ke tiga sampai 

hari ke 5. Dengan dosis 150 mg/cc sekali 3 bulan. 

Suntikan secara IM (Prawirohardjo, 2011). 

(2) Suntikan tiap bulan  

Suntikan bulanan mengandung 2 macam hormon 

progestin seperti hormon alami pada tubuh 

perempuan. Juga disebut kontrasepsi alami. 

Mekanisme kerjanya adalah mencegah keluarnya 

ovum dari ovarium (ovulsi). Efektivitasnya tergantung 

saat kembalinya untuk mendapatkan suntikan 

(Prawirohardjo,  2011). 

(3) Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) atau 

Intrauterine Device (IUD)  

Alat kontrasepsi dalam rahim ialah memasukan 

benda atau alat ke dalam uterus untuk tujuan 

mencegah kehamilan. 

Jenis-jenis IUD yaitu yang paling banyak digunakan 

ialah lipes loop. IUD dapat dibagi dalam bentuk yang 

terbuka linear dan bentuk tertutup sebagai cincin 

adalah Lippes loop, Saf-T-coil, Dalkon Shield, Cu-7, 

Cu-T, spring coil, dan Marguies spiral sedangkan yang 

termasuk dalam golongan tertutup dengan bentuk 

dasar cincin adalah Ota ring, Antigon F, Cincin 
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Gravenberg, cincin Hall-Stone, Birnberg bow, dan lain-

lain (Prawirohardjo, 2011). 

Keuntungan-keuntungan IUD antara lain : 

umumnya hanya memerlukan satu kali pemasangan 

dan dengan demikian satu kali motivasi, tidak 

menimbulkan efek sistematik, ekonomis dan cocok 

untuk pengggunaan secara massal, efektivitas cukup 

tinggi, reversibel (Prawirohardjo, 2011). 

Efek samping dari IUD ialah : 

(1) Perdarahan 

Setelah terpasang IUD akan terjadi perdarahan sedikit-

sedikit yang tepat berhenti. Jika pemasangan dilakukan 

saat haid maka akseptor tidak akan mengetahui jika 

terjadi perdarahan. Keluhan yang sering terjadi pada 

pemakaian IUD ialah menoragia, spooting, dan 

metroragia. Jika terjadi perdarahan yang banyak yang 

tidak bisa diatasi sebaiknya IUD dikeluarkan dan 

diganti dengan IUD  yang mempunyai ukuran lebih 

kecil. Jika perdarahan sedikit-sedikit, dapat diusahakan 

mengatasinya dengan pengobatan konservatif. Para 

perdarahan  yang tida berhenti dengan tindak-tindakan 

terebut diatas,sebaiknya IUD diangka dan dignti 

sengan kontrasepsi lain (Prawirohardjo, 2011). 
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(2) Rasa nyeri dan kejang di perut 

Rasa nyeri atau kejang diperut dapat terjadi segera 

setelah pemasangan IUD. Rasa nyeri akan berangsur-

angsur hilang dengan sendirinya. Rasa nyeri dapat 

dihilangkan dengan jalan memberi analgetik. Jika 

keluhan terjadi terus menerus maka sebaiknya IUD 

dilepas dan diganti dengan ukuran yang lebih kecil 

(Prawirohardjo, 2011). 

(3) Gangguan pada suami. 

(4) Ekspulsi (pengeluaran sendiri) 

Ekspulsi IUD dapat terjadi untuk sebagian atau 

seluruhnya. Ekspulsi biasanya terjadi waktu heid dan 

dipengaruhi oleh hal-hal berikut : 

(a) Umur dan paritas. Pada paritas yang rendah 1 atau 

2, kemungkinan ekspulsi dua kali lebih besar 

daripada paritas 5 atau lebih demikian pula pada 

perempuan muda ekspulsi lebih sering terjadi 

daripada perempuan yang umurnya lebih tua 

(Prawirohardjo, 2011).  

(b) Jenis dan ukuran: jenis dan ukuran IUD yang 

dipasang sangat mempengaruhi frekuensi ekspulsi. 

Pada lipppes loop, makin besar ukuran IUD makin 

kecil kemungkinan terjadinya ekspulsi 

(Prawirohardjo, 2011). 
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(c) Faktor psikis. Oleh karena motilitas uterus dapat 

dipengaruhi oleh faktor psikis, maka frekuensi 

ekspulsi lebih banyak dijumpai pada prempuan 

emosional dan ketakutan, dan yang psikisnya labil. 

Kepada perempuan seperti ini penting diberikan 

penerangan yang cukup sebelum dilakukan 

pemasangan IUD (Prawirohardjo, 2011). 

(4) Kb susuk atau implan (definisi)  

Keuntungan dan kerugian KB susuk 

(a) Keuntungan: dipasang selama lima tahun, kontrol 

medis ringan, dapat dilayani didaerah pedesaan, 

penyulit medis tidak terlalu tinggi, biaya murah. 

(b) Kerugian: menimbulkan gangguan menstruasi, yaitu 

tidak mendapatkan menstruasi dan terjadi perdarahan 

yang tidak teratur 

(c) Berat badan bertambah 

(d) Menimbulkan ketegangan payudara 

(e) Liang senggama terasa kering. 

Beberapa teknik untuk mencabut kb susuk yaitu:  

(a) Metode standar. Tempat pencabutan didesifektan 

kemudian ditutup dengan duk. Diberikan anestesi lokal 

dengan lidokin 2%. Insisi dibuat pada sekitar tempat 

inersi KB susuk. Pencabutan dengan cara : 

(i) Teknik blind (buta). Kapsul dijepit dengan klem 

arteri dan selanjutnya ditrik keluar 
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(ii)  Teknik a vue: ujung kapsul dibersihkan dari 

jaringan ikat dan selanjutnya dipegang dengan 

klem arteri dan dikeluarkan  

(iii) Teknik U: Tempat pencabutan didesinfektan 

kemudian ditutup dengan duk steril. Insisi dibuat 

sejajar dengan pemasang. Jaringan penutup 

susuk dibersihkan. Alat U dipakai untuk 

memegang kapsul, ditarik kearah insisi, jaringn 

ikatnya dibersihkan dan selanjutnya kapsul ditarik 

keluar. 

(5) Metode KB darurat 

Kontrasepsi darurat adalah kontrasepsi yang dapat 

diberikan pada hubungan seks yang tidak terlndugi 

dalam waktu 72 jam sampai 7 hari, sehingga dapat 

menghindari kehamilan. Sexache adalah waktu 

hubungan seksual pertama yang sebagian besar tidak 

terlindugi oleh alat kontrasepsi (Prawirohardjo, 2011). 

Kontrasepsi darurat digunakan bila berhadapan 

dengan hubungan seks tanpa perlindungan, hubungan 

seks dengan perkosaan, hubungan seks dengan 

kondom yang bocor atau pecah, dan hubungan seks 

dengan  menggunakan diafragma yang pecah atau 

penampatan yang salah (Prawirohardjo, 2011). 
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Cara kerja kontrasepsi darurat hormonal 

(1) Komponen estrogen dosis tinggi atau derivatnya 

menghindari konsepsi dengan cara : 

(a) Estrogen dosis tinggi mengubah lapisan dalam 

rahim (endometrium) tetap dalam keadaan fase 

proliferasi, sehingga tidak memungkinkan nidasi 

dari hasil konsepsi (Prawirohardjo, 2011). 

(b) Dengan peristaltik tuba yang meningkat, 

spermatozoa tidak mungkin dapat mencapai ovum 

untuk melakukan konsepsi (Prawirohardjo, 2011). 

(c) Dalam fase proliferasi, endometrium tidak dapat 

menimbulkan suasana “kapasitas” sempurna 

sehingga mengurangi kemampuan konsepsi 

spermatozoa (Prawirohardjo, 2011). 
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B. TINJAUAN ASUHAN KEBIDANAN 

Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam 

menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari 

pengkajian, analisis data, diagnosa kebidanan, perencanaan, pelaksanaan, 

dan evaluasi (Ambarwati, 2010). Proses manajemen merupakan proses 

pemecahan masalah yang memperkenalkan sebuah metode atau pemikiran 

dan tindakan-tidakan dengan urutan yang logis sehingga pelayanan 

komperhensif dan aman dapat tercapai. Selain itu metode ini memberikan 

pengertian untuk menyatukan pengetahuan dan penilaian yang terpisah-

pisah menjadi satu kesatuan yang berarti (Ambarwati, 2010). 

1. Pengkajian 

Pengkajian atau pengumpulan data dasar adalah mengumpulkan semua 

data yang dibutuhkan untuk mengevaluasi keadaan pasien. Merupakan 

langkah pertama untuk mengumpulkan semua informasi yang akurat dari 

semua sumber yang berkaitan dengan kondisi pasien. Pengkajian terdiri 

dari data subjektif dan data objektif. 

2. Interpretasi Data 

Mengidentifikasi diagnosa kebidanan dan masalah berdasarkan 

interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Langkah 

ini data yang telah dikumpulkan diinterpretasikan menjadi diagnosa 

kebidanan dan masalah. Keduannya digunakan karena beberapa 

masalah tidak dapat diselesaikan seperti diagnosa tetapi membutuhkan 

penanganan yang di tuangkan dalam rencana asuhan terhadap pasien, 

masalah sering berkaitan dengan pengalaman wanita yang 

diidentifikasikan bidan. 
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3. Diagnosa Potensial 

Mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial yang mungkin akan 

terjadi. Langkah ini diidentifikasikan masalah atau diagnosa potensial 

berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa, hal ini membutuhkan 

antisipasi, pencegahan, bila memungkinkan menunggu mengamati dan 

bersiap apabila hal tersebut benar-benar terjadi. Melakukan asuhan yang 

aman penting sekali dalam hal ini. 

4. Antisipasi Masalah 

Pada langkah ini memerlukan kesinambungan dari manajemen 

kebidanan. Identifikasi dan menetapkan perlunya tindakan segera oleh 

bidan atau dokter dan atau untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama 

dengan anggota tim kesehatan lain sesuai dengan kondisi pasien. 

5. Perencanaan 

Langkah ini ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya yang 

merupakan lanjutan dari masalah atau diagnosa yang telah 

diidentifikasikan atau antisipasi. Rencana asuhan yang menyeluruh tidak 

hanya meliputi apa yang sudah dilihat dari kondisi pasien atau dari setiap 

masalah yang berkaitan, tetapi juga berkaitan dengan kerangka pedoman 

antisipasi bagi wanita tersebut yaitu apa yang akan terjadi berikutnya. 

6. Pelaksanaan 

Langkah ini merupakan pelaksanaan rencana asuhan penyuluhan pada 

klien dan keluarga. Mengarahkan atau melaksanakan rencana asuhan 

secara efisien dan aman. 
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7. Evaluasi 

Pada langkah ini merupakan langkah terakhir guna mengetahui apa yang 

telah dilakukan bidan. Mengevaluasi keefektifan dari asuhan yang 

diberikan, ulangi kembali proses manajemen dengan benar terhadap 

setiap aspek asuhan yang sudah dilaksanakan tapi belum efektif atau 

merencanakan kembali yang belum terlaksana. 
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C. ASPEK HUKUM 

1. Landasan Hukum Kewenangan Bidan 

Peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 

1464/MENKES/PER/XI/2010 tentang penyelenggaraan praktit bidan. 

Pada pasal 9 disebutkan bahwa bidan dalam menjalankan praktiknya, 

berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi: pelayanan 

kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak dan pelayanan kesehatan 

reproduksi perempuan dan keluarga berencana. 

Pada pasal 10 disebutkan bahwa bidan memberikan pelayanan 

kesehatan ibu yang meliputi: konseling pada masa pra hamil, kehamilan 

normal, persalinan normal, ibu nifas normal, ibu menyususi, dan pada 

masa antara dua kehamilan. 

Bidan dalam melakukan tugasnya wajib melakukan pencatatan dan 

pelaporan sesuai dengan pelayanan yang diberikan kemudian ditujukan 

kpada puskesmas wilayah tempat praktek, kecuali untuk bidan yang 

bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. 

2. Wewenang Bidan  

Wewenang bidan berdasarkan PEMENKES RI nomor 

1464/MENKES/PER/XI/2010 tentang penyelenggaraan praktik bidan 

menyebutkan dalam pasal 14 bidan yang menjalankan praktik di daerah 

yang tidak memiliki dokter, dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar 

kewenangan sebagaimana di maksud dalam pasal 9. 
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3. KOMPETENSI BIDAN 

Menurut Keputusan Mneteri Kesehatan Indonesia Nomor 

369/MENKES/SK/III/2007 

a. Kompetensi 1 : Bidan memiliki persyaratan,  keterampilan, dan 

ilmu-ilmu sosial, kesehatan masyarakat serta etik yang 

membentuk dasar dari asuhan yang bermutu tinggi sesuai dengan 

budaya, untuk wanita, bayi baru lahir dan keluarganya. 

b. Kompetensi  2 : Bidan memberikan asuhan yang bermutu 

tinggi, pendidikan kesehatan yang tanggap terhadap budaya dan 

pelayanan menyeluruh di masyarakat dalam rangka untuk 

meningkatkan kehidupan keluarga yang sehat, perencanaan 

kehamilan dan kesiapan menjadi orang tua. 

c. Kompetensi 3 : bidan memberikan asuhan antenatal 

bermutu tinggi untuk mengoptimalkan kesehatan selama 

kehamilan yang meliputi: deteksi dini, pengobatan atau rujukan 

dari komplikasi tertentu. 

d. Kompetensi 4 : Bidan memberikan asuhan yang bermutu 

tinggi, serta tanggap terhadap kebudayaan setempat selama 

persalinan, memimpin selama persalinan yang bersih dan aman, 

menangani situasi kegawatdaruratan tertentu untuk 

mengoptimalkan kesehatan wanita dan bayi baru lahir. 

e. Kompetensi 5 : Bidan memberikan asuhan ibu nifas dan 

menyusui yang bermutu tinggi dan tanggap terhadap budaya 

setempat. 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Dita Nurhasanah, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



95 
 

 
 

f. Kompetensi 6 : Bidan memberikan asuhan yang 

komperhensif pada bayi baru lahir sehat sampai dengan 1 bulan. 

g. Kompetensi 7 : bidan memberikan asuhan yang 

komperhensif pada bayi dan balita sehat (1-5 bulan). 

h. Kompetensi 8 : Bidan memberikan asuhan komprehensif 

pada keluarga, kelompok dan masyarakat sesuai dengan budaya 

setempat. 

i. Kompetensi 9 : Bidan melaksanakan asuhan kebidanan 

pada wanita atau ibu dengan gangguan sistem reproduksi. 
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