
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori Medis 

1. Definisi BBLR 

Bayi berat badan lahir rendah (BBLR) ialah bayi baru lahir yang 

berat badan lahirnya pada saat kelahiran kurang dari 2500 gram dan 

batasnya 2499 gram  (FKUI,2007:h,1051). 

BBLR adalah berat badannnya kurang dari 2500 gram 

(Manuaba,2007 :h 421). 

2. Definisi Prematuritas 

Bayi dengan Prematuritas murni adalah bayi dengan masa 

kehamilan kurang dari 37 minggu tanpa memperhatikan berat badan. 

Sebagian besar bayi lahir denggan berat badan kurang dari 2500 gram 

adalah bayi prematur ( Asrining, 2003 : h. 31 ). 

Prematuritas murni adalah bayi lahir pada kehamilan kurang 

dari 37 minggu atau 259 hari dengan berat badannya yang sesuai        

( FKUI, 2007 : h. 1052 ). 

3. Definisi BBLR karena Prematur 

BBLR karena premature adalah berat badan bayi kurang dari 

2500 gram dengan umur kehamilan kurang dari 37 minggu                   

( Sarwono, 2007 : h. 771 ). 
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BBLR karena premature adalah bayi dengan berat kurang dari 

atau sama dengan 2500 gram dengan usia gestasi kurang dari 37 – 38 

minggu ( FKUI, 2007 ; h. 1051 ). 

Jadi dari beberapa definisi diatas penulis menyimpulkan, BBLR 

karena prematuritas murni adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 

2499 - 2500 gram dengan umur kehamilan kurang dari 37 minggu. 

4. Etiologi 

a. Penyebab terjadinya bayi BBLR secara umum bersifat multifaktorial. 

Berikut adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan bayi BBLR  

secara umum yaitu sebagai berikut : 

1) Faktor Ibu 

a) Penyakit 

(1) Hipertensi : dapat mengakibatkan keterlambatan 

pertumbuhan janin dalam kandungan atau IUGR (Intra 

Uterin Growth Retardation ) dan kelahiran mati.Hal ini 

disebabkan karena hipertensi pada ibu akan menyebabkan 

terjadinya perkapuran di dalam plasenta,sedangkan bayi 

memperoleh makanan dan oksigen yang masuk ke janin 

berkurang. 

(2)  pre eklamsi : dapat mengakibatkan IUGR dan kelahiran 

mati,karena pada preeklamsi/eklamsi akan terjadi 

perkapuran pada plasenta ( proses sama dengan 

hipertensi ) 
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(3) Anemia dan Gangguan Gizi :dapat menyebabkan IUGR 

sehingga bayi lahir dengan BBLR ( Syafrudin,M.Kes, 2009 : 

h. 242 ). 

(4) TORCH : dapat menyebabkan kejadian BBLR 

(a) Toxoplasma : dapat menyebabkan bayi mengalami 

anemia yang menjadikan IUGR kemudian terjadinya 

BBLR. 

(b) Rubella : dapat menyebabkan bayi mengalami 

kematian janin dalam kandungan atau IUFD (Intra 

Uterin Fetal Death ), IUGR,gangguan berat pada organ 

jantung,mata,telinga dan lain –lain. 

(c) Cytomegalovirus : dapat menyebabkan bayi mengalami  

IUFD,apnea kejang,ikterus,kelainan saraf pusat. 

(d) Herpes Simplek : menyebabkan abortus,persalinan 

premature ( Sarwono, 2007 : h. 552 ). 

(5) Siphilis : dapat menyebabkan bayi mengalami 

IUFD,hepatitis neonatal,ikterus,kelainan susunan saraf 

pusat,persalinan premature ( Sarwono, 2007 : h. 551 ). 

(6) HIV/AIDS :dapat mengalami BBLR karena melalui 

penularan transplasenta antibody HIV terjadi selama 

kehamilan,dengan antibody yang didapat secara pasif pad 

bayi baru lahir turun ke kadar yang tidak dapat dideteksi 

pada usia 15 bulan dan mengakibatkan BB ibu juga turun 
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drastic sehingga nutrisi yang ke janin juga berkurang          

( Linda,2008 :h 436 ). 

b) Ibu 

(1)  Angka kejadian prematuritas tinggi adalah kehamilan pada 

usia < 20 tahun atau lebih dari 35 tahun 

(2) Kehamilan ganda ( multi gravida ) dapat menyebabkan 

BBLR karena pada kehamilan ganda kenaikan berat badan 

lebih kecil, mungkin karena regangan yang berlebihan 

menyebabkan peredaran darah plasenta mengurang 

sehingga suplei darah ke janin kurang ( Sarwono, 2007 : h. 

390 – 391 ). 

(3) Jarak kelahiran yang terlalu dekat atau pendek ( kurang dari 

1 tahun ) 

(4) Ketuban pecah dini dapat menyebabkan terjadinya BBLR 

dikarenakan apabila ketuban pecah pada umur kehamilan 

yang masih preterm yang diharuskan untuk diakhiri 

persalinannya kemungkinan besar dapat melahirkan bayi 

dengan BBLR ( Sarwono, 2008 : h. 678 ). 

(5) Polihidramnion dapat menyebabkan BBLR karena apabila 

terjadi pada permulaan kehamilan akan menyebabkan 

pertumbuhan janin terhambat  

(6) Mempunyai riwayat BBLR sebelumnya ( Sarwono, 2007 :               

h. 775 ). 
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c) Keadaan sosial ekonomi 

(1)  Kejadian tertinggi terdapat pada golongan sosial ekonomi 

rendah 

(2)  Mengerjakan aktifitas fisik beberapa jam tanpa istirahat  

(3)  Keadaan gizi yang kurang baik 

(4)  Pengawasan antenatal yang kurang 

 Kejadian prematuritas pada bayi yang lahir dari 

perkawinan yang tidak syah,yang ternyata lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan bayi yang lahir dari perkawinan yang 

syah  (Cuningham, 2006 : h. 951). 

d) Sebab lain 

(1)  Ibu perokok : rokok mengandung ribuan zat racun yang 

akan berpengaruh terhadap kesuburan, zat – zat tersebut 

dapat merusak sperma dan menyebabkan pada ibu hamil 

janin akan kekurangan suplei oksigen dan nutrisi. 

(2)  Ibu peminum alcohol ; alcohol berpengaruh buruk pada 

kandungan yang akan masuk ke janin melalui aliran darah 

yang dapat mengakibatkan keterbaelakangan mental. 

(3)  Ibu pecandu obat narkotik 

(4)  Penggunaan obat antimetabolik (Siswosuharjo, 2010 : h.5 

dan zuchridin, 2007:h 142). 
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2) Faktor Janin 

a) Kehamilan ganda / kembar ( gemili ) 

Merupakan keadaan klinis yang menyebabkan aliran darah 

plasenta menjadi buruk, sehingga terjadi penurunan aliran 

darah uteroplasenta sehingga mengakibatkan gangguan 

pertumbuhan janin (IDAI, 2020 : h.16). 

b) Hidramnion/ polihidramnion dan kelainan janin merupakan 

factor dari janin yang dapat menyebabkan BBLR. 

c) Kelainan  congenital 

Bayi yang menderita kelainan congenital yang berat seringkali 

mengalami retardasi pertumbuhan sehingga berat badan 

lahirnya rendah (FKUI, 2007 : h. 1050). 

3) Faktor Plasenta 

a) Berat plasenta berkurang atau berongga atau keduanya            

( hidramnion ) 

b) Luas permukaan berkurang 

c) Plasentitis vilus ( bakteri,virus dan parasite ) 

d) Infark ( kematian jaringan pada plasenta ) 

e) Tumor ( korioangioma,mola hidatidosa ) 

f) Plasenta yang lepas 
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g) Sindrom plasenta yang lepas 

h) Sindrom tranfusi bayi kembar ( sindrom parabiotik )  

(FKUI, 2007 : h 1051). 

4) Faktor Lingkungan 

a) Bertempat tinggal di dataran tinggi dapat menyebabkan BBLR 

karena dalam mendapatkan oksigen kurang sehingga suplei 

oksigen ke janin juga kurang. 

b) Terkena radiasi 

Pengaruh sinar rontgen atau radiasi terhadap kehamilan 

adalah pada trimester 1 akan menimbulkan resiko kecatatan 

janin, retardasi mental pada janin, abortus dan persalinan 

prematurus. 

c) Terpapar zat beracun 

Zat yang dapat membahayakan janin dapat berasal dari 

rokok, yaitu karbonmonoksida, sianida dan nikotin.Nikotin 

mengurangi gerakan pernafasan fetus dan juga menyebabkan 

kontraksi pembuluh arteri pada plasenta dan tali pusat 

sehingga mengurangi jumlah oksigen yang sampai ke 

janin.Kekurangan oksigen dan nutrisi yang dapat menyebabkan 

cacat, apneu (lumpuhnya pernafasan), BBLR, sampai kematian 

pada bayi ( Chuningham, 2006 : h. 835 ). 
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b. Penyebab terjadinya kelahiran premature adalah : 

1) Factor ibu  

(1) Toksogravidarum yaitu pre eklamsi dan eklamsi dapat 

mengakibatkan IUGR dan kelahiran mati,karena pada 

preeklamsi/eklamsi akan terjadi perkapuran pada plasenta    

( proses sama dengan hipertensi ) 

(2) Angka kejadian prematuritas tinggi adalah kehamilan pada 

usia < 20 tahun atau lebih dari 35 tahun                                    

( Asrining, 2003 : h. 31). 

2) Factor janin 

(1) Kehamilan ganda dapat menyebabkan BBLR karena pada 

kehamilan ganda kenaikan berat badan lebih kecil, mungkin 

karena regangan yang berlebihan menyebabkan peredaran 

darah plasenta mengurang sehingga suplei darah ke janin 

kurang ( Sarwono, 2007 : h. 390 – 391 ). 

(2) Polihidramnion dapat menyebabkan BBLR karena apabila 

terjadi pada permulaan kehamilan akan menyebabkan 

pertumbuhan janin terhambat.  

(3) Ketuban pecah dini dapat menyebabkan terjadinya BBLR 

dikarenakan apabila ketuban pecah pada umur kehamilan 

yang masih preterm yang diharuskan untuk diakhiri 

persalinannya kemungkinan besar dapat melahirkan bayi 

dengan BBLR ( Sarwono, 2008 : h. 678 ). 
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(4) Kelainan  congenital : bayi yang menderita kelainan 

congenital yang berat seringkali mengalami retardasi 

pertumbuhan sehingga berat badan lahirnya rendah      

(FKUI, 2007 : h. 1050). 

3) Factor plasenta 

(1) Plasenta previa adalah perdarahan yang tidak disertai 

dengan rasa nyeri. Keadaan janin tergantung pada 

banyaknya perdarahan dan tuanya kehamilan pada waktu 

persalinan. Persalinan terpaksa diselesaikan dengan janin 

yang masih premature, bayi premature beresiko terjadinya 

BBLR ( Asrining, 2003 : h. 32 ). 

(2) Solusio plasenta adalah perdarahan yang disertai nyeri yang 

dapat menyebabkan fetal distress maupun kematian pada 

janin. Perdarahan solusio plasenta hampir tidak dapat 

dicegah kecuali harus mengakhiri persalinannya dengan 

segera, apabila persalinannya pada kehamilan preterm 

kemungkinan besar bayi yang lahir beresiko BBLR                 

( Asrining, 2003 ; h. 32 ). 

5. Klasifikasi dan Karakteristik 

Ada beberapa cara dalam mengelompokkan bayi BBLR yaitu : 

a. Menurut ukuran : 
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1) Bayi berat Badan lahir rendah ( BBLR ) : bayi yang berat 

badannya kurang dari 2500 gram tanpa memandang usia 

gestasi  

2) Bayi Berat Badan Lahir Ekstrem Rendah (BBLER ) : bayi yang 

berat badannya kurang dari 1000 gram 

3) Bayi Berat Badan Sangat Rendah ( BBLSR ) : berat lahir 

kurang dari 1500 gram 

4) Bayi Berat Badan Lahir Moderat ( BBLM ) ; bayi yang berat 

badannya 1501 sampai 2500 gram (David Wilson,2009 :h 287). 

b. Menurut masa gestasinya 

1) Prematuritas Murni adalah masa gestasinya kurang dari 37 

minggu dan berat badannya sesuai dengan berat badan untuk 

masa gestasi berat atau biasa disebut neonatus kurang bulan 

sesuai untuk masa kehamilan ( FKUI, 2007 : h. 1052 ). 

Penggolongan bayi premature menurut Usher ( 1975 ) : 

a) Bayi yang sangan premature ( extremely premature ) ; 24 – 

30 minggu. Bayi dengan masa gestasi 24 – 27 minggu 

masih sangat sukar hidup terutama di Negara berkembang. 

Bayi dengan masa gestasi 28 – 30 minggu masih mungkin 

dapat hidup dengan perawatan yang sangat intensif               

( perawatan yang sangan terlatih dan menggunakan alat – 

alat yang canggih ) agar dicapai hasil yang optimum. 
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b) Bayi dengan derajat premature yang sedang (moderately 

premature ) : 31 – 36 minggu. Pada golongan ini 

kesanggupan untuk hidup jauh lebih baik dari golongan 

pertama  dan gejala sisa yang dihadapinya dikemudian hari 

juga lebih ringan.  

c) Borderline premature : masa gestasi 37 – 38 minggu. Bayi 

ini mempunyai sifat – sifat premature dan matur. Biasanya 

beratnya seperti bayi matur dan dikelola seperti bayi matur, 

akan tetapi sering timbul problematika seperti yang dialami 

bayi premature, misalnya sindrom gangguan pernafasan, 

hiperbillirubenemia, daya isap yang lemah, sehingga bayi ini 

diawasi dengan seksama ( Sarwono, 2007 : h. 775 ). 

                        Karakteristik klinis ; 

(1) Berat badan kurang dari 2500 gram, panjang badan kurang 

dari 45 cm, lingkar kepala kurang dari 33 cm, lingkar dada 

kurang dari 30 cm. 

(2) Masa gestasi kurang dari 37 minggu 

(3) Kepala lebih besar dari pada badan 

(4) Kulit tipius transparan 

(5) Lanugo (bulu – bulu halus) banyak terutama pada dahi, 

pelipis, telinga dan lengan 

(6) Lemak subkutan kurang 
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(7) Ubun – ubun dan sutura lebar 

(8) Genitalia belum sempurna, labia minora belum tertutup 

oleh labia mayora(pada wanita), pada laki – laki testis 

belum turun 

(9) Pembuluh darah kulit banyak terlihat dan peristaltis usus  

dapat terlihat 

(10) Rambut  tipis, halus dan teranyam 

(11) Tulang rawan dari daun telinga belum cukup,sehingga 

elastisitas daun telinga , masih kurang sempurna 

(12) Putting susu belum terbentuk dengan baik 

(13) Bayi kecil, posisi masih posisi fetal 

(14) Pergerakan kurang dan lemah 

(15) Banyak tidur, tangis lemah, pernapasan belum teratur dan 

sering mengalami apnea 

(16) Otot masih hipotonik 

(17) Reflek tonus leher lemah, reflek mengisap dan menelan 

serta batuk belum sempurna 

(18) Kulit tampak mengkilat dan licin ( Asrining, 2003 : h. 32 – 

33 dan FKUI, 2007 : h. 1053 ). 

2) Dismaturitas adalah bayi lahir dengan berat badan kurang dari 

berat badan seharusnya untuk masa gestasi. Selanjutnya 
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terjadi penurunan fungsi sehingga plasenta tidak berkembang 

sehingga terjadi klasifikasi dan aterosklerosis pembuluh darah. 

Penurunan kemampuan nutrisi plasenta menimbulkan 

perubahan metabolism menuju anaerob sehingga terjadi badan 

keton dan asidosis. Hal ini ditandai dengan : 

a) Kulit tipis dan tampak gesit 

b) Gerakan aktif dan kuat 

c) Tali pusat berwarna kuning kehijauan dan lembek 

d) Otot lemah 

e) Kuku tampak panjang 

f) Tampak keriput  ( Manuaba, 2009; h. 126 ). 

6.   Komplikasi  

a. Komplikasi prematuritas 

1) Hipotermi   

Dalam kandungan, bayi berada dalam suhu lingkungan 

yang normal dan stabil yaitu 36⁰C sampai 37⁰C. segera setelah 

lahir sebaiknya bayi dihadapkan pada suhu lingkungan yang 

lebih rendah. Perbedaan suhu ini memberi pengaruh pada 

kehilangan panas tubuh bayi. Selain itu hipotermi dapat terjadi 

karena kemampuan untuk mempertahankan panas dan 

kesanggupan menambah produksi panas sangat terbatas 
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karena pertumbuhan otot – otot belum memadai, lemak 

subkutan yang sedikit, belum matangnya system saraf pengatur 

suhu tubuh, luas permukaan tubuh relative lebih besar 

disbanding dengan berat badan sehingga mudah kehilangan 

panas. 

2) Syndrom gawat nafas 

Kesukaran nafas pada bayi premature dapat 

disebabkan belum sempurnanya pembentukan membrane 

hialin surfaktan paru yang merupakan suatu zat yang dapat 

menurunkan tegangan dinding alveoli paru. Pertumbuhan 

surfaktan paru mencapai maksimum pada minggu ke 35 

kehamilan. 

Defisiensi surfaktan menyebabkan gangguan 

kemampuan paru untuk mempertahankan stabilitasnya, 

alveolus akan kembali kolaps pada akhir ekspirasi sehingga 

untuk pernafasan berikutnya dibutuhkan tekanan negative 

intratoraks yang lebih besar yang disertai usaha inspirasi yang 

kuat. 

3) Hipoglikemi  

Penyelidikan kadar gula darah pada 12 jam pertama 

menunjukan bahwa hipoglikemi dapat terjadi sebanyak 50 % 

pada bayi matur. Glukosa merupakan sumber utama energy 

selama masa janin. Kecepatan glukosa yang diambil janin 
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tergantung dari kadar gula darah ibu karena terputusnya 

hubungan  plasenta dan janin yang menyebabkan terhentinya 

pemberian glukosa. Bayi aterm dapat mempertahankan kadar 

gula darah 50 – 60 mg/dl. ( Asrining, 2003 : h. 42 – 43 ) 

4) Hiperbillirubinemia  

Bayi premature lebih sering mengalami hiperbillirubinemia 

dibandingkan dengan bayi cukup bulan. Hal ini dikarenakan 

factor kematangan hepar sehingga konjugasi billirubin indirek 

menjadi billirubin direk belum sempurna. ( FKUI, 2007 ;h. 1054 ) 

b. Komplikasi dismaturitas  

1) Sindrom aspirasi mekonium 

Kesulitan pernafasan yang sering ditemukan pada bayi 

dismatur ialah sindrom aspirasi mekonium. Keadaan hipoksia 

intrauterine akan mengakibatkan janin mengadakan “gasping” 

dalam uterus. Selain itu mekonium akan dilepaskan ke dalam 

likour amnion seperti yang sering terjadi pada “subacute fetal 

distress”. Akibatnya cairan yang mengandung mekonium yang 

lengket itu masuk ke dalam paru janin karena inhalasi. Pada saat 

lahir bayi akan menderita gangguan pernafasan yang sangat 

menyerupai sindrom gangguan pernafasan idiopatik. 

Pengobatannya sama dengan pengobatan sindrom gangguan 

pernafasan idiopatik ditambah dengan pemberian antibiotika. 
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2) Hipoglikemia sistematik 

Keadaan ini terutama terdapat pada bayi laki-laki. 

Penyebabnya belum jelas, tetapi mungkin sekali disebabkan oleh 

persediaan gllikogen yang sangat kurang pada bayi dismaturitas. 

Gejala klinisnya tidak khas, kemudian dapat terjadi “jitteriness” 

(tampak seperti kaget), “twitching”, serangan apnu,sianosis, pucat, 

tidak mau minum, lemas, apatis dan kejang (“fit”). Diagnosis dapat 

dibuat dengan melakukan pemeriksaan gula darah. Bayi cukup bulan 

dinyatakan menderita hipoglikemia bila kadar gula darahnya kurang 

dari 30 mg%, sedangkan bayi BBLR bila kadar gula darahnya kurang 

dari 20mg%. pengobatannya ialah dengan penyuntikan glukosa 20% 

4 ral/kg bb, kemudian disusul dengan pemberian infuse glukosa 10%. 

3) Asfiksia neonaturum 

Bayi dismatur lebih sering menderita asfiksia neonaturum 

dibandingkan dengan bayi biasa.  

4) Penyakit membrane hialin 

Penyakit ini terutama mengenai bayi dismatur yang “preterm”. 

Hal ini karena surfaktan paru belum cukup sehingga alveoli selalu 

kolaps. Sesudah bayi mengadsakan inspirasi, tidak tertinggal udarar 

residu dalam alveoli, sehinggan selalau dubutuhkan tenaga negative 

yang tinggi pada pernafasan berikutnya. Akibat hal ini akan tampak 

dispnu yang berat, retraksi epigatrium, sianosia pada paru terjadi 

atelektasi dan akhirnya terjadi eksudasi fibrin dan lain-lain serta 
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terbentuk membrane hialin. Penyakit ini dapat mengenai bayi 

dismatur yang “preterm”, terutama bila masa gestasinya kurang dari 

35 minggu.  

5) Hiperbilirubinemia 

Bayi dismatur lebih sering mendapat bayi bilirubinemia 

dibandingkan dengan bayi yang sesuai dengan masa gestasinya. Hal 

ini mungkin disebabkan gangguan pertumbuhan hati. Menurut 

Greenwald hati pada bayi dismatur beratnya kurang dibandingkan 

dengan bayi biasa. (FKUI,2007:h,1056-1057)  

7. Diagnosa 

Dalam mendiagnosa bayi dengan BBLR  maka hal-hal yang harus 

diperhatikan tersebut di bawah ini : 

a. Penghitungan HPHT (hari pertama haid terakhir) 

Menentukan umur kehamilan sehingga dapat ditetapkan 

bayi tersebut sesuai dengan masa kehamilannya atau besar 

untuk masa kehamilan.(Hanifa, 2007 : h. 774) 

b. Pemeriksaaan fisik bayi seperti perutnya buncit, kulit transparan, 

gerakan bayi terbatas,  reflek dan tangisannya. 

c. Pada anamnesa sering dijumpai riwayat abortus dan premature     

( Maria, 2010: h. 106 ) 
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8. Penatalaksanaan 

a. Penatalaksanaan umum pada bayi BBLR 

1) Mempertahankan suhu tubuh bayi 

Bayi premature akan cepat mengalami kehilangan panas 

badan dan menjadi hipotermia,karena pusat pengaturan panas badan 

belum berfungsi dengan baik, metabolismenya rendah, dan 

permukaan badan relative luas. Oleh karena itu,bayi premature harus 

di rawat di dalam incubator sehingga panas badannya mendekati 

dalam rahim. Bila belum memiliki incubator,bayi premature dapat 

dibungkus dengan kain dan disampingnya ditaruh botol yang berisi air 

panas atau menggunakan metode kanguru yaitu perawatan bayi baru 

lahir seperti bayi kanguru dalam kantung ibunya. 

Bayi dengan berat badan lahir rendah,dirawat dalam 

incubator.Inkubator yang modern di lengkapi dengan alat pengatur 

suhu dan kelembaban agar bayi dapat mempertahankan suhu 

tubuhnya yang normal dengan alat oksigen yang dapat di atur, serta 

klengkapan lain untuk mengurangi kontaminasi bila incubator 

dibersihkan. Kemampuan bayi BBLR dan bayi sakit untuk hidup lebih 

besar bila mereka dirawat pada atau mendekati suhu lingkungan yang 

netral.Suhu ini ditetapkan dengan mengatur suhu permukaan yang 

terpapar radiasi,kelembaban relative, dan aliran udara sehingga 

produksi panas ( yang diukur dengan konsumsi oksigen ) sesedikit 

mungkin dan suhu tubuh bayi dapat dipertahankan dalam batas 

normal. 
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Suhu incubator yang optimum diperlukan agar panas yang 

hilang dan konsumsi oksigen terjadi minimal sehingga bayi telanjang 

pun dapat mempertahankan suhu tubuhnya  36.5º - 37º C.Tingginya 

suhu lingkungan ini tergantung dari besar dan kematangan bayi. 

Dalam keadaan tertentu bayi yang sangat premature tidak hanya 

memerlukan incubator untuk mengatur suhu tubuhnya tetapi juga 

memerlukan pleksiglas penahan panas atau topi maupun pakaian. 

Prosedur perawatan dapat dilakukkan melalui “jendela” atau 

“lengan baju”.Sebelum memasukkan bayi kedalam 

incubator,incubator terlebih dulu dihangatkan,sampai sekitar 

29.4ºC,untuk bayi dengan berat 1,7 kg dan 32.2ºC untuk bayi yang 

lebih kecil.Bayi dirawat dengan keaadaan telanjang,hal ini 

memungkinkan pernafasan yang adekuat, bayi dapat bergerak tanpa 

dibatasi pakaian, observasi terhadap pernafasan lebih 

mudah.Mempertahankan kelembaban nisbi 40 – 60% diperlukan 

dalam membantu stabilisasi suhu tubuh yaitu dengan cara sebagai 

berikut : 

a) Mengurangi kehilangan panas pada suhu lingkungan yang rendah 

b) Mencegah kekeringan dan iritasi pada selaput lender jalan nafas 

terutama pada pemberian oksigen dan selama pemasangan 

inkubasi endotrakea atau nasotrakea 

c) Mengencerkan sekresi yang kental serta mengurangi kehilangan 

cairan insensible dari paru. 
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Pemberian oksigen untuk mengurangi bahaya hipoksia dan 

sirkulasi yang memuaskan harus berhati – hati agar tidak terjadi 

hiperoksia yang menyebabkan fibroplasia retrolental dan fibroplasias 

paru.Bila mungkin pemberian oksigen dilakukan melalui tudung 

kepala,dengan alat CPAP (Continous Positive Airway Pressure) atau 

dengan pipaendotrakela untuk pemberian konsentrasi oksigen yang 

aman dan stabil.Pemantauan tekanan oksigen arteri pada bayi yang 

mendapat oksigen harus dilakukan terus menerus agar porsi oksigen 

dapat diatur dan di sesuaikan sehingga bayi terhindar dari bahaya 

hipoksia ataupun hiperoksia. 

Dalam pemantauan oksigen yang efektif dapat pula 

digunakan elektroda oksigen melalui kulit secara rutin di klinik.Analisa 

gas darah dalam kapiler tidak cukup untuk menetapkan kadar 

oksigen dalam pembuluh darah arteri.Seandainya,tidak ada 

inkubatorpengaturan suhu dan kelembaban dapat diatur dengan 

memberikan sinar panas,selimut,lampu panas,bantalan panas,dan 

botol air hangat,disertai dengan pengaturan suhu dan kelembaban 

ruangan.Mungkin pula diperlukan pemberian oksigen melalui topeng 

atau pipa inkubasi.Bayi yang berumur beberapa hari atau minggu 

harus dikeluarkan dari incubator apabila keadaan bayi dalam ruangan 

biasa tidak mengalami perubahan suhu,warna kulit,aktivitas,atau 

akibat buruknya (Wilson. 2009 : h. 209 -293). 

2) Pengaturan dan Pengawasan Intake Nutrisi 
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ASI merupakan pilihan pertama jika bayi mampu menghisap. 

ASI merupakan makanan yang paling utama, sehingga ASI adalah 

pilihan yang harus didahulukan untuk diberikan. ASI juga dapat 

dikeluarkan dan diberikan pada bayi yang tidak cukup menghisap. 

Bila faktor menghisapnya kurang maka ASI dapat diperas dan 

diminumkan dengan sendok perlahan – lahan atau dengan 

memasang sonde ke lambung. Permulaan cairan yang diberikan 

sekitar 60 ml/kgBB/hari. Jika ASI tidak ada atau tidak mencukupi 

khususnya pada bayi BBLR dapat digunakan susu formula yang 

komposisinya mirip ASI atau susu formula khusus bayi BBLR. 

Cara pemberian makanan bayi BBLR harus diikuti tindakan 

pencegahan khusus untuk mencegah terjadinya regurgitas dan 

masuknya udara dalam usus.Pada bayi dalam inkubator harus 

diangkat dan bayi dibalik pada sisi kanannya.Sedangkan pada bayi 

lebih besardapat diberi makan dalam posisi dipangku. 

Pada bayi BBLR yang lebih kecil,kurang giat dan menghisap 

dan sianosis ketika minum melalui botol atau menetek pada ibunya, 

makanan diberikan melalui Naso Gastric Tube (NGT). Jadwal 

pemberian makanan disesuaikan dengan kebutuhan dan berat badan 

bayi BBLR. Pemberian makanan interval tiap jam dilakukan pada bayi 

dengan berat badan lebih rendah. 

Alat pencernaan bayi premature masih belum sempurna, 

lambung kecil, enzim pencernaan belum matang.Sedangkan 

kebutuhan protein 3 sampai 5 gr/kgBB dan kalori 100 
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gr/kgBB,sehingga pertumbuhannya dapat meningkat. Pemberian 

minum bayi sekitar 3 jam setelah lahir dan didahului dengan 

menghisap cairan lambung. Reflek menghisap masih lemah, sehingga 

pemberian minum sebaiknya sedikit demi sedikit,tetapi dengan 

frekuensi yang lebih sering ( Cooper, 2009 : h. 768 dan Sarwono, 

2007 h. 778 ). 

3) Pencegahan Infeksi 

Infeksi adalah masuknya bibit penyakit atau kuman kedalam 

tubuh,khususnya mikroba. Bayi BBLR sangat mudah mendapat 

infeksi.Infeksi terutama disebabkan oleh infeksi nosokomial. Rentan 

terhadap infeksi ini disebabkan oleh kadar immunoglobulin,efek 

sitoksik limfosit juga masih rendah, aktifitas bakterisidal neotrofil, efek 

sitotoksik limfosit juga masih rendah dan fungsi imun belum 

berpengalaman.  

Fungsi perawatan disini adalah member perlindungan 

terhadap bayi BBLR dari bahaya infeksi. Oleh karena itu, bayi BBLR 

tidak boleh kontak dengan penderita infeksi dalam bentuk apapun. 

Bayi premature mudah sekali terkena infeksi, karena daya tahan 

tubuh masih lemah, kemampuan leukosit masih kurang, dan 

pembentukan antiodi belum sempurna.Oleh karena itu,upaya 

preventif dapat dilakukan sejak pengawasan antenatal sehingga tidak 

terjadi persalinan prematuritas/BBLR (Cooper. 2009 : h. 772). 
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4) Penimbangan Berat badan 

Perubahan berat badan mencerminkan kondisi gizi atau nutrisi 

bayi dan erat kaitannya dengan daya tahan tubuh,oleh sebab itu 

penimbangan berat badan harus dilakukan dengan ketat. 

5) Pemberian Oksigen 

Ekspansi paru yang buruk merupakan masalah serius bagi 

bayi preterm BBLR,akibat tidak adanya alveoli dan surfaktan. 

Konsentrasi O2 yang diberikan sekitar 30 – 35% dengan 

menggunakan head box,konsentrasi O2 yang tinggi dalam masa yang 

panjang akan menyebabkan kerusakan pada jaringan retina bayi yang 

dapat menimbulkan kebutaan. 

6) Pengawasan Jalan Nafas 

Terhambatnya jalan nafas dapat menimbulkan 

asfiksia,hipoksia,dan akhirnya kematian. Selain itu bayi BBLR tidak 

dapat beradaptasi dengan asfiksia yang terjadi selama proses 

kelahiran sehingga dapt lahir dengan asfiksia perinatal. Bayi BBLR 

erisiko mengalami serangan apneu dan defisiensi serfaktan, sehingga 

tidak dapat memperoleh oksigen ( Donna, 2009 : h 290 – 295 ). 

b. Penatalaksanaan bayi premature 

Penatalaksanaan bayi premature yaitu dengan ketika 

reflek hisap sudah timbul. Pemberian ini dilakukan dengan 

mencoba memberikan satu botol susu setiap 24 jam. Sebelum 

memberikan susu dengan sonde, pemberian dengan botol dicoba 
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dahulu. Mengisap merupakan pekerjaan yang melelahkan 

sehingga waktu pemberian susu biasanya dibatasi selama 10 – 15 

menit. Jika susu dalam botol belum habis bisa diberikan dengan 

sonde setelah ditunggu 20 menit. Pemberian ASI dimulai begitu 

bayi sudah dapat menghisap dengan baik dan kondisinya sudah 

cukup kuat. 

Setelah bayi sudah cukup stabil dengan fungsi respirasi, 

berat badan dan suhu baik, bayi dapat dikeluarkan dari incubator 

dan dipindahkan ke bok bayi yang dilengkapi dengan alat 

pemanas elektrik. Pemanasan tambahan dikurangi secara 

berangsur – angsur dan dihentikan apabila bayi sudah dapat 

beradaptasi terhadap perubahan keadaan. 

Bayi premature biasanya dirawat di rumah sakit sampai 

mencapai maturitas ( 40 minggu ). Normalnya, berat badan bayi 

harus sudah mencapai sedikitnya 2500 gram sebelum 

diperbolehkan meninggalkan rumah sakit ( Helen, 2001 : h. 217 ). 

Penatalaksanaan bayi premature menurut sarwono yaitu ; 

1) Pengaturan suhu  : bayi premature mudah dan cepat 

sekali menderita hipotermi bila berada dilingkungan yang 

dingin. Kehilangan panas  disebabkan oleh permukaan tubuh 

bayi yang relative luas bila dibandingkan dengan berat badan, 

kurangnya lemak dibawah kulit dan kurangnya lemak coklat. 

Untuk mencegah hipotermi, perlu diusahakan lingkungan yang 

hangat, sehingga suhu tubuh bayi normal. Bila bayi dirawat di 
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dalam incubator, maka suhunya untuk bayi dengan berat badan 

2 – 2,5 kg 34⁰C dan berat bayi kurang dari 2 kg adalah 35 ⁰C,  

agar ia dapat mempertahankan suhu tubuh sekitar 37 ⁰C. 

kelembaban incubator sekitar 50 60 persen. 

2) Makanan bayi  ; pada bayi premature reflek hisap, 

telan dan batuk belum sempurna, kapasitas lambung masih 

sedikit, daya enzim pencernaan terutama lipase masih kurang 

disamping itu kebutuhan protein 3 – 5 gr/hari dan tinggi kalori    

( 110 kal/kg/hari ), agar berat badan bertambah sebaik – 

baiknya.  Pemberian minum dimulai pada waktu bayi berumur 3 

jam agar bayi tidak menderita hipoglikemi dan 

hiperbillirubenemia. Sebelum pemberian minum pertama harus 

dilakukan pengisapan cairan lambung. Hal ini perlu untuk 

mengetahui ada tidaknya atresia eksofagus dan mencegah 

muntah. Pada umumnya bayi dengan berat lahir kurang dari 

2000 gram atau lebih dapat menyusu pada ibunya. Bayi 

dengan berat kurang dari 1500 gram kurang mampu mengisap 

air susu ibu atau susu botol, terutama pada hari – hari pertama. 

Dalam hal ini bayi diberi minum melalui sonde lambung. 

Sesudah 5 hari bayi dicoba menyusu pada ibunya dan apabila 

daya isapnya sudah baik asi diteruskan ( Sarwono, 2007 : h. 

778 – 779 ). 
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c. Penatalaksanaan bayi dismaturitas 

Bayi dismatur biasanya tampak haus dan harus diberikan 

makanan dini. Hal ini sangat penting untuk menghindari terjadinya 

hipoglikemi. Kadar gula darah harus diperiksa setiap 8 – 12 jam. 

Sebaiknya sebelum dilakukan pemeriksaan kadar gula dilakukan 

terlebih dahulu pemeriksaan penyaring “ dextrostik “. Jika dengan 

cara ini ternyata kadar gulanya 45 mg % atau kurang, harus dilakukan 

pemeriksaan kadar gula darah. Frekuensi pernafasan terutama dalam 

24 jam pertama selalu harus diawasi untuk mengetahui adanya 

sindrom aspirasi mekonium atau sindrom gangguan pernafasan 

idiopatik. Sebaiknya setiap jam dihitung frekuensi pernafasan lebih 

dari 60 x/menit dibuat foto toraks. Pencegahan infeksi sangat penting, 

temperature harus dikelola karena, jangan sampai kedinginan karena 

bayi dismatur lebih mudah menjadi hipotermik. Hal ini disebabkan 

karena luas permukaan tubuh bayi relative lebih besar dan jaringan 

subkutan kurang ( FKUI, 2007: h. 1057 ). 

d. Penatalaksanaan BBLR di RSUD Setdjonegoro Wonosobo: 

1) Manajemen terapi umum 

a) Membersihkan jalan nafas 

b) Mengusahakan nafas pertama dan seterusnya 

c) Perawatan tali pusat dan perawatan mata 
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2) Khusus  

a) Suhu tubuh dijaga pada suhu aksila 36.5 ⁰C – 37.00⁰C 

b) Beri oksigen sesuai indikasi,pantau dengan oksimetri 

c) Sirkulasi dipantau dengan ketat 

d) Awasi keseimbangan cairan 

e) Pemberian cairan dan nutrisi sesuai kebutuhan bayi 

f)      Pencegahan infeksi 

g) Pemberian vit K 

3) Prinsip umum pemberian cairan dan nutrisi 

a) Prinsip diberikan minum per oral sesegera mungkin 

b) Periksa reflek hisap dan menelan 

c) Motivasi penggunaan ASI 

d) Pemberian nutrisi intravena jika ada indikasi 

e) Pemberian multivitamin setelah bayi berumur 2 minggu jika 

minum enteral bisa diberikan secara kontinu 

4) Pencegahan infeksi 

a) Cara kerja aseptic, cuci tangan sebelum dan sesudah 

berinteraksi dengan bayi 
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b) Mencegah terlalu banyak bayi dan petugas dalam satu 

ruangan 

c) Melarang petugas yang menderita infeksi masuk ketempat 

bayi dirawat /dengan menggunakan masker 

d) Pemberian antibiotic sesuai dengan pola kuman 

e) Membatasi tindakan seminimal mungkin 

9. Pencegahan Kejadian BBLR 

Usaha yang dilakukan untuk menurunkan prevalensi bayi BBLR di 

masyarakat : 

a. Mendorong perawatan kesehatan remaja putri 

b. Mengusahakan semua ibu hamil mendapatkan perawatan 

antenatal yang komprehensif 

c. Memperbaiki status gizi ibu hamil,dengan mengkonsumsi 

makanan yang lebih sering atau lebih banyak, dan lebih 

diutamakan makanan yang mengandung nutrient yang memadai 

d. Menghentikan kebiasaan merokok, menggunakan obat – obatan 

terlarang dan alcohol pada ibu hamil. 

e. Meningkatkan pemeriksaan kehamilan secara berkala minimal 4 

kali selama kurun kehamilan dan dimulai sejak umur kehamilan 

muda. Apabila kenaikan berat badannya kurang dari 1 kg per 

bulan, sebaiknya segera konsultasi dengan ahli. 

Asuhan Kebidanan Bayi..., DE ASTUTININGSIH, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2012



f. Mengkonsumsi tablet zat besi secara teratur sebanyak 1 tablet 

perhari. Lakukan minimal 90 tablet. 

g. Ibu hamil yang diduga berisiko,terutama factor risiko yang 

mengarah melahirkan bayi BBLR harus cepat dilaporkan, dipantau 

dan dirujuk pada institusi pelayanan kesehatan yang lebih mampu. 

10. Hubungan antara BBLR dengan prematuritas murni 

Sejak tahun, 1961 WHO telah mengganti istilah premature 

baby dengan low birth weight baby ( bayi dengan berat badan lahir 

rendah atau BBLR ). Hal ini dilakukan karena tidak semua bayi 

dengan berat kurang dari 2500 gram pada waktu lahir bayi 

prematur. Keadaan ini dapat disebabkan oleh masa kehamilan 

kurang dari 37 minggu dengan berat yang sesuai ( masa 

kehamilan dihitung mulai hari pertama haid terakhir dari haid yang 

teratur ), bayi small for gestational age ( SGA ) bayi yang berat 

kurang dari berat semestinya menurut masa kehamilannya ( kecil 

untuk masa kehamilan atau KMK ) atau kedua duanya ( umur 

kehamilan kurang dari 37 minggu dengan kecil masa kehamilan ) ( 

Sarwono, 2007 : h. 771 ). 

Berat badan lahir rendah adalah bayi baru lahir yang berat 

badannya kurang dari 2500 sampai 2499 gram disebut juga bayi 

prematur ( FKUI, 2007 : h. 1051 ). 
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Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah mungkin prematur ( 

kurang bulan ) mungkin juga cukup bulan. Namun, prematur 

kemungkinan besar lahir dengan BBLR ( Saifudin, 2007 : h. 377 ). 

B. Tinjauan Teori Asuhan Kebidanan 

Asuhan kebidanan adalah penerapan fungsi dan kegiatan yang 

menjadi tanggungjawab dalam memberikan pelayanan kepada klien yang 

mempunyai kebutuhan/ masalah dalam bidang kesehatan ibu masa 

hamil, masa persalinan, nifas, bayi setelah lahir serta keluarga berencana 

(PP IBI,2006:h 136). 

Dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan 

manajemen kebidanan yaitu 7 langkah Varney meliputi : pengkajian, 

interpretasi data, diagnose potensial, identifikasi akan tindakan segera 

atau kolaborasi dan konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. 

1. Pengkajian 

Yaitu pengumpulan data tentang status kesehatan klien dilakukan 

secara sistematis dan berkesinambungan. Data yang diperoleh 

dicatat dan dianalisis. 

1) Data Subjektif : data yang dipoeroleh dari keluhan pasien baik 

secara langsung dengan pasien ataupun dengan keluarga. 

2) Data Objektif : data yang diperoleh dari pemeriksaan secara 

langsung yaitu meliputi pemeriksaan fisik dan pemeriksaan 

penunjang. 
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2. Interpretasi data 

Awalnya dari data dasar,menginterpretasikan data untuk 

diproses menjadi masalah atau diagnosis serta kebutuhan perawatan 

kesehatan yang diidentifikasi khusus. 

3. Diagnose potensial 

Diagnose potensial berdasarkan masalah dan diagnosis saat 

ini berkenaan dengan tindakan antisipasi,pencegahan jika 

memungkinkan, menunggu dengan waspada penuh, dan persiapan 

terhadap semua keadaan yang mungkin muncul. 

4. Identifikasi akan tindakan segera atau kolaborasi dan konsultasi 

Yaitu mencerminkan sifat kesinambungan proses 

penatalaksanaan, yang tidak hanya dilakukan selama perawatan 

primer atau kunjungan prenatal periodic, tetapi juga saat bidan 

melakukan perawatan berkelanjutan pada pasien tersebut. Beberapa 

data mengidentifikasikan situasi kedaruratan yang mengharuskan 

bidan mengambil suatu tindakan yang tepat. 

5. Perencanaan  

Tindakan perencanaan ditentukan dengan mengacu pada 

hasil sebelumnya. Langkah ini merupakan pengembangan masalah 

atau diagnosis yang diidentifikasi baik pada saat ini maupun yang 

dapat diantisipasi serta perawatan kesehatan yang dibutuhkan. 

 

Asuhan Kebidanan Bayi..., DE ASTUTININGSIH, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2012



6. Pelaksanaan 

Pelaksanaan dilakukan secara keseluruhan oleh bidan atau 

sebagian oleh ibu dan keluarga sesuai rencana yang telah dibuat. 

Apabila melakukan kolaborasi dengan dokter dan member kontribusi 

terhadap penatalaksanaan perawatan ibu dan komplikasi, bidan dapat 

mengambil tanggungjawab mengimplentasi rencana perawatan 

kolaorasi yang menyeluruh. 

7. Evaluasi  

Adalah merupakan tindakan untuk memeriksa apakah rencana 

perawatan yang dilakukan benar – benar telah mencapai tujuan, yaitu 

memenuhi kebutuhan pasien, seperti yang diidentifikasi pada langkah 

kedua tentang masalah, diagnosis, maupun kebutuhan,perawatan 

kesehatan (Varney, 2007 : h. 27 – 28). 

C. Penerapan Asuhan Kebidanan 

1. Pengkajian  

a. Data subjektif 

1) Identitas pasien 

a) Nama  

Identitas dimulai dengan nama pasien,yang harus 

jelas dan lengkap ; nama depan, nama tengah, nama 

keluarga, dan nama panggilan akrabnya                                  

(Abdul latief, 2003 : h. 5) 
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b) Nama orangtua 

Nama ayah, ibu, atau wali pasien harus dituliskan 

dengan jelas agar tidak keliru dengan orang lain, mengingat 

banyak sekali orang yang sama. Bila ada, title yang 

bersangkutan harus disertakan.(Abdul latief, 2003 : h. 6) 

c) Alamat 

Tempat tinggal pasien harus dituliskan dengan jelas 

dan lengkap, dengan rumah, nama jalan, Rt, Rw, kelurahan 

dan kecamatannya,serta ada nomor teleponnya. Kejelasan 

alamat keluarga ini sangat diperlukan agar sewaktu  - waktu 

dapat dihubungi, misalnya bila pasien menjadi sangat 

gawat,atau perlu tindakan operasi segera, atau perlu 

pembelian obat yang tidak tersedia di rumah sakit (Abdul 

Latief, 2003 : h. 6). 

d) Umur, pendidikan, dan pekerjaan ibu 

Selain sebagai tambahan identitas, informasi tentang 

pendidikan dan pekerjaan orang tua, baik ayah maupun ibu, 

dapat menggambarkan keakuratan dalam anamnesis. 

Tingkat pendidikan orang tua juga berperan dalam 

pendekatan selanjutnya, misalnya dalam pemeriksaan 

penunjang dan penentuan tata laksana pasien selanjutnya 

(Abdul Latief, 2003 : h. 6). 
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Contoh : Angka kematian prematuritas tinggi pada ibu 

dengan usia < 20 tahun atau > 35 tahun karena keadaan 

rahimnya yang belum siap atau kuat untuk menerima janin. 

2) Keluhan utama 

Anamnesis tentang penyakit pasien diawali dengan 

keluhan utama, yaitu keluhan atau gejala yang menyebabkan 

pasien dibawa berobat. Keluhan utama tidak selalu merupakan 

keluhan yang pertama disampaikan oleh orang tua pasien ;hal 

ini terutama pada orang tua yang pendidikannya rendah,kurang 

dapat mengemukakan esensi masalah ( Abdul Latief, 2003 : h. 

6-7 ). Keluhan utamanya adalah bayi dengan berat badan lahir 

rendah. 

3) Riwayat kesehatan 

a) Riwayat kesehatan ibu dahulu 

Faktor penyakit  ibu yang mempengaruhi yaitu 

mengalami kompikasi kehamilan, seperti ; 

(a)  Hipertensi : dapat mengakibatkan keterlambatan 

pertumbuhan janin dalam kandungan atau IUGR      

(Intra Uterin Growth Retardation ) dan kelahiran mati. 

Hal ini disebabkan karena hipertensi pada ibu akan 

menyebabkan terjadinya perkapuran di dalam plasenta, 

sedangkan bayi memperoleh makanan dan oksigen 

yang masuk ke janin berkurang. 
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(b) pre eklamsi : dapat mengakibatkan IUGR dan kelahiran 

mati, karena pada preeklamsi/eklamsi akan terjadi 

perkapuran pada plasenta ( proses sama dengan 

hipertensi ) 

(c) Anemia dan Gangguan Gizi :dapat menyebabkan 

IUGR sehingga bayi lahir dengan BBLR (Syafrudin,     

M. Kes, 2009 : h. 242 ). 

b) Riwayat kesehatan sekarang 

Ibu mengalami penyakit seperti : 

1) HIV/AIDS : dapat mengalami BBLR karena melalui 

penularan transplasenta antibody HIV terjadi selama 

kehamilan, dengan antibody yang didapat secara pasif 

pada bayi baru lahir turun ke kadar yang tidak dapat 

dideteksi pada usia 15 bulan dan mengakibatkan BB ibu 

juga turun drastic sehingga nutrisi yang ke janin juga 

berkurang ( Linda, 2008 : h. 436 ) 

2) Hipertensi : dapat mengakibatkan keterlambatan 

pertumbuhan janin dalam kandungan atau IUGR                 

(Intra Uterin Growth Retardation ) dan kelahiran mati.        

Hal ini disebabkan karena hipertensi pada ibu akan 

menyebabkan terjadinya perkapuran di dalam 

plasenta,sedangkan bayi memperoleh makanan dan 

oksigen yang masuk ke janin berkurang. 
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3) pre eklamsi : dapat mengakibatkan IUGR dan kelahiran 

mati,karena pada preeklamsi/eklamsi akan terjadi 

perkapuran pada plasenta ( proses sama dengan 

hipertensi ) 

4) Anemia dan Gangguan Gizi : dapat menyebabkan IUGR 

sehingga bayi lahir dengan BBLR (Syafrudin, M. Kes,  

2009 : h. 242 ) 

4) Riwayat obstetric ibu 

Faktor ibu yang  mempengaruhi yaitu kehamilan ganda 

(multigravida), jarak kelahiran yang terlalu dekat atau pendek 

(kurang dari 1 tahun), mempunyai riwayat BBLR 

sebelumnya,umur ibu <20 tahun atau >20 tahun ( FKUI, 2007 : 

h.1052 ). 

a) Riwayat haid 

Meliputi menarche, siklus haid, lamanya haid, banyaknya 

ganti pembalut perhari, dismenorhea, flour albus, data ini 

dapat untuk memperoleh gambaran adakah kelainan atau 

tidak dengan siklus menstruasinya sehingga dapat terdeteksi 

apakah ibu terkena infeksi atau tidak yang dapat 

menyebabkan BBLR ( Manuaba, 2010 : h. 289 ). 

b) Riwayat kehamilan, persalinan, nifas yang lalu 

Ditanyakan apakah kehamilan, persalinan dan nifas yang 

lalu adakah komplikasi atau tidak, jika pada kehamilan yang 
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lalu pernah melahirkan BBLR kemungkinan besar dapat 

menyebabkan BBLR lagi pada kehamilan sekarang              

( FKUI, 2007 : h. 1052 ). 

c) Riwayat kehamilan sekarang 

(a) Riwayat dasar kunjungan ulang dibuat untuk mendeteksi 

tiap gejala atau indikasi keluhan atau ketidaknyamanan 

yang mungkin dialami ibu hamil sejak kunjungan 

terakhirnya.Ibu hamil ditanyakan gerakan janin, keluhan 

– keluhan dan dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui 

pertumbuhan janin di dalam kandungan (Myles, 2009 : 

h. 272). 

(b) HPHT, diperlukan untuk menentukan taksiran persalinan  

ditentukan hari pertama haid terakhir dan untuk 

mengetahui pertumbuhan janinnya sesuai dengan umur 

kehamilan pasien atau tidaknya ( FKUI, 2007 : h. 1052). 

5) Riwayat perkawinan 

Kehamilan yang tidak diinginkan biasanya dialami oleh 

remaja yang dikarenakan seks pranikah. Pada kehamilan yang 

tidak diinginkan akan dapat menyababkan kelahiran premature 

dan bahkan berat badan lahir bayi rendah yang dikarenakan 

perasaan malu, depresi dan males untuk menjaga 

kehamilannya (Cuningham, 2006 : h. 951). 
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6) Riwayat imunisasi bayi 

Status imunisasi pasien,baik imunisasi dasar maupun 

imunisasi ulangan harus secara rutin ditanyakan, khususnya 

imunisasi BCG, DPT, Polio,  

Campak dan Hepatitis B. Hal tersebut harus ditanyakan 

karena untuk mengetahui status perlindungan pediatrik yang 

diperoleh,mungkin dapat membantu diagnosis pada beberapa 

keadaan tertentu.Namun, pada bayi baru lahir dengan BBLR 

tidak bisa dilakukan imunisasi sebelum berat badan bayi lebih 

dari 2500 gram ( Abdul Latief, 2003 : h. 15 ). 

7) Pola kebutuhan sehari-hari 

a) Pola intake nutrisi 

Pada anamnesis tentang tentang intake nutrisi 

merupakan analisis makanan secara kasar dan hasilnya 

berperan terutama pada kasus kelainan gizi dan gangguan 

tumbuh-kembang, serta harus digabungkan dengan data 

lain yaitu hasil pemeriksaan fisis, laboratorium, dan 

antropometris, sehingga akhirnya dapat disimpulkan status 

nutrisi pasien secara lebih akurat ( Latief, 2005 : h.14 ). 

Permulaan cairan yang diberikan sekitar 60 

ml/kgBB/hari. Jika ASI tidak ada atau tidak mencukupi 

khususnya pada bayi BBLR dapat digunakan susu formula 
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yang komposisinya mirip ASI atau susu formula khusus 

bayi BBLR ( Cooper, 2009 : h. 768 ). 

Pada prematuritas pemberian nutrisi dilakukan 

dengan mencoba memberikan satu botol susu setiap 24 

jam ( Helen, 2001 : h. 217 ). Menurut Sarwono pemberian 

minum dimulai pada waktu bayi berumur 3 jam. ( Sarwono, 

2007 : h. 778 ) 

b) Pola eliminasi 

Produksi urin sedikit, karena ginjal yang imatur 

secara fisik maupun fungsinya. Pada bayi dengan BBLR 

pola eliminasi normalnya adalah BAB 2x/hari dan BAK 

7x/hari (Hanifa, 2007 : h. 776 ). 

Pada bayi dengan premature pengeluaran 

mekonium biasanya 12 jam setelah kelahiran karena 

adanya reflek menghisap dan menelan yang lemah, ada 

atau tidak ada anus, ketidaknormalan congenital lain. Pada 

bayi premature BAK terjadi 8 jam setelah kelahiran karena 

ketidakmampuan untuk melarutkan ekskresi dalam urin      

( Asrining, 2003: h. 43 ). 

c) Pola aktivitas 

Pada bayi dengan prematuritas murni cenderung 

aktivitasnya lemah, tidak aktif dan tremor                             

( Asrining, 2003 ; h. 47 ). 
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d) Pola istirahat 

Gangguan yang dapat terjadi pada BBLR salah 

satunta adalah hipotermi yang menyebabkan bayi 

mengantuk dan sukar dibangunkan ( Cooper, 2009 :          

h. 768 ) 

e) Lingkungan yang berpengaruh 

Faktor lingkungan yang mempengaruhi yaitu 

betempat tinggal di dataran tinggi, terkena radiasi, terpapar 

zat beracun ( Cuningham, 2006 : h. 951 ). 

b. Data objektif 

1) Keadaan umum 

BBLR menunjukkan belum sempurnanya fungsi organ tubuh 

dengan keadaannya lemah. 

2) Tingkat kesadaran 

Kesadaran dapat dinilai bila pasien tidak tidur.Penilaian 

kesadaran dinyatakan sebagai berikut : 

a) Komposmetis : pasien sadar sepenuhnya dan memberi 

respon yang adekuat terhadap semua stimulus yang 

diberikan. 
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b) Apatik : pasien dalam keadaan sadar, tetapi acuh tak acuh 

terhadap keadaan sekitarnya, ia akan memberi respon 

yang kuat apabila dieri stimulus. 

c) Somnolen ; pasien dalam keadaan mengantuk, selalu ingin 

tidur, tidak responsive terhadap stimulus ringan, tetapi 

masih memberikan respon terhadap stimulus yang agak 

keras dan kemudian tertidur lagi. 

d) Sopor ; pasien tidak memeri respon ringan maupun 

sedang, tetapi masih member sedikit respon terhadap 

stimulus yang kuat, reflek pupil terhadap cahaya masih 

positif. 

e) Koma ; pasien tidak dapat bereaksi terhadap stimulus 

apapun, reflek pupil tidak ada,ini adalah tingkat kesadaran 

yang paling rendah.  

f) Delirium : keadaan kesadaran yang menurun serta kacau, 

biasanya disertai disorientasi, iritatif (Latief, 2009 ;                   

h. 24 – 25 ). 

Bayi BBLR dan prematur yang mengalami hipotermia 

memilki cirri-ciri mengantuk dan sukar dibangunkan             

( FKUI, 2007 :  h. 1053 ). 

3) Tanda-tanda vital 

Frekuensi nadi yang normal pada bayi baru lahir adalah 120 

sampai 160 denyut per menit,bervariasi ketika tidur atau 
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menangis dari 100 hingga 180 denyut per menit. Frekuensi 

normal pernafasan bayi baru lahir adalah 30 sampai 60 kali 

per menit.Nilai normal suhu yang diukur pada kulit yaitu 36 – 

37⁰C, sedangkan  yang diukur pada kulit yaitu 36 – 36,5⁰C      

( Varney, 2008 : h. 891 ). 

Gambaran klinis bayi BBLR adalah pernapasan 40-50 kali/ 

menit, nadi 100-140 kali/ menit. Pada prematuritas murni 

pernafasannya 40 – 60 x per menit dan tidak teratur dan 

nadinya 120 – 160 x per menit secara teratur ( Asrining, 2003 

: h. 46 ) 

4) Antropometri 

Pada bayi laki – laki umur 0 minggu memiliki berat rata – rata 

3000 gram dan panjang 49.0 cm, sedangkan pada bayi 

perempuan umur 0 minggu memiliki berat rata – rata 2900 

gram dan panjang badan 48,5 cm ( FKUI, 2007 : h. 160 ). 

Gambaran klinis bayi BBLR dan prematuritas murni adalah 

berat kurang dari 2500 gram, panjang kurang dari 45 cm, 

lingkar dada kurang dari 30 cm, lingkar kepala kurang dari 33 

cm ( Asrining, 2003 : h. 32 – 33 ). 

5) Pemeriksaan fisik 

a) Kepala : pada kelahiran spontan letak kepala, sering 

terlihat tulang kepala tumpang tindih dan akan kembali 

normal setelah beberapa hari. Kepala lebih besar dari pada 
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badan,sutura dan ubun – ubun lebih lebar ( FKUI,  2007 : h. 

1053 ). 

b) Mulut  ; pemeriksaan mulut dilakukan dengan inspeksi dan 

palpasi. Dengan inspeksi dapat dilihat adanya labio,kista 

lunak yang berasal dari dasar mulut. Pada bayi dengan 

prematuritas murni reflek menghisap dan menelan lemah.   

( Asrining, 2003 : h. 33 ). 

Pada dismaturitas reflek menghisap cukup kuat.                   

( Manuaba, 2009; h. 126 ) 

c) Mata ; pemeriksaan mata dilakukan pada keadaan 

terbuka, dilihat adanya trauma pada mata seperti edema 

palpebra, perdarahan konjunngtiva atau retina. Pada bayi 

dengan BBLR mata terlihat ngantuk ( FKUI, 2007 :          

h. 1053 ) 

d) Telinga ; pada neonates cukup bulan terbentuk tulang 

rawan sehingga bentuk telinga dapat dipertahankan. 

Pada bayi dengan BBLR tulang rawan telinga masih 

sangat lunak ( Asrining, 2003 : h. 32 ). 

e) Hidung ; neonatus bernafas dengan hidung apabila 

dengan mulut maka harus dipikirkan kemungkinan 

terdapatnya obstruksi jalan nafas oleh karena fraktur 

tulang hidung. Pada bayi normal dan BBLR sama hanya 
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saja tulang hidung pada bayi dengan BBLR masih lunak   

( FKUI, 2007 : h. 1053). 

f) Leher ; pada prematuritas murni reflek tonic neck biasanya 

masih lemah ( FKUI, 2007 : h. 1053 ). 

g) Dada : jaringan payudara sudah terlihat dan putting sudah 

tidak terlihat hanya titik.Sedangkan pada bayi dengan 

BBLR jaringan payudara belum terlihat, putting masih 

berupa titik ( FKUI, 2007 : h. 1053 ). 

h) Abdomen : Dinding perut neonatus lebih datar dari pada 

dinding dadanya. Dengan palpasi yang dalam ginjal dapat 

diraba apabila posisi bayi terlentang dan tungkai bayi  

dilipat agar otot – otot dinding perut dalam keadaan 

relaksasi. Pada bayi BBLR  keadaan abdomen sama 

dengan bayi normal. 

i) Punggung : pada bayi BBLR lanugo masih banyak 

ditemukan di daerah punggung, sedangkan pada bayi 

premature lanugo juga banyak ( FKUI, 2007 : h. 1053 ) 

j) Ekstremitas : tungkai dalam keadaan abduksi, sendi lutut 

dan sendi kaki dalam keadaan fleksi, kuku panjangnya 

belum melewati ujung kakic( FKUI, 2007 : h. 1053 dan 

Asrining, 2007 ; h. 32 ). 

k) Genitalia : bayi cukup bulan pada wanita labia mayora 

sudah menutupi labia minora dan pada laki – laki testis 
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sudah turun sedangkan  bayi premature labia mayora 

belum menutupi labia minora pada wanita dan bayi laki – 

laki testis belum turun ( FKUI, 2007 : h. 1053 ). 

l) Kulit ; bayi cukup bulan kulit tidak transparan, halus, dan 

lemak dibawah kulit banyak sedangkan pada bayi BBLR 

kulit transparan, tidak halus seperti tampak keriput dan 

lemak di bawah kulit sedikit ( FKUI, 2007 : h. 1053 ). 

m) Reflek  ; 

(1) Reflek moro adalah suatu reaksi kejutan dengan 

menimbulkan perasaan jatuh pada bayi. 

Pada BBLR karena prematuritas murni reflek moro 

dapat positif ( FKUI, 2007 : h. 1053 ). 

(2) Reflek tonick neck adalah respons “fencing” postural, 

kepala, lengan, dan tungkai mengarah kesalah satu 

sisi,relaksasi dengan lambat. 

Pada BBLR karena prematuritas murni reflek tonick 

neck biasanya lemah ( FKUI, 2007 : h. 1053 ). 

(3) Reflek grasping adalah keadaan bayi menggenggam 

setiap benda yang diletakkan ke dalam tanggannya 

cukup kuat sehingga dapat menyebabkan tubuhnya 

terangkat. 
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(4) Reflek rooting adalah sentuhan pada pipi atau bibir 

menyebabkan kepala menoleh kearah sentuhan. 

(5) Reflek sucking adalah dimana kondisi bibir 

monyong,lidah melipat,menarik kedalam atau 

menghisap disebabkan karena lapar, rangsangan bibir. 

Pada bayi prematur reflek suckingnya masih belum 

sempurna ( FKUI, 2007 : h. 1053 ). 

(6) Reflek swallowing adalah reflek dimana otot – otot 

tenggorokan menutup trakea dan membuka eksofagus 

ketika makanan berada dalam mulut. Pada bayi 

prematur reflwk swaloowing atau menelan masih 

belum sempurna ( FKUI, 2007 : h. 1053 ). 

2. Interpretasi data 

Diagnose : 

Bayi Ny..... Umur....   hari dengan BBLR karena prematuritas murni 

DS : 

a. Umur kehamilan ibu kurang dari 37 minggu merupakan factor 

predisposisi terjadinya bayi dengan BBLR. 

b. HPHT untuk mendiagnosis BBLR.  

Riwayat penyakit ibu dahulu dan sekarang seperti 

anemia sel berat, perdarahan antepartum, hipertensi, 

preeclampsia berat, eklampsia, infeksi selama kehamilan 
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(infeksi kandung kemih dan ginjal). Menderita penyakit seperti 

malaria, Infeksi Menular Selsua, HIV/AIDS,malaria, 

TORCH,yang menjadi faktor terjadinya BBLR                           

( Syafrudin, M. Kes, 2009 : h. 242 ). 

c. Faktor ibu yang  mempengaruhi yaitu kehamilan ganda 

(multigravida), jarak kelahiran yang terlalu dekat atau pendek 

(kurang dari 1 tahun), mempunyai riwayat BBLR sebelumnya ( 

FKUI, 2007 : h. 1053 ). 

DO : 

a. BBLR karena prematuritas murni keadaannya lemah, 

pernapasan 40-60 kali/ menit, nadi 120-160 kali/ menit, berat 

kurang dari 2500 gram, panjang kurang dari 45 cm, lingkar 

dada kurang dari 30 cm, lingkar kepala kurang dari 33 cm        

( Asrining, 2003 : h. 46 dan FKUI, 2007 : h. 1053 ). 

b. Bayi BBLR adalah kepala lebih besar,tidak mampu tegak kulit 

tipis, transparan, rambut lanugo banyak, lemak kurang, otot 

hipotonik lemah, ekstremitas : paha abduksi, sendi lutut/ kaki 

fleksi-lurus, ,genetalia belum sempurna,reflek tonus leher 

lemah,reflek menghisap dan menelan belum sempurna           

( FKUI, 2007 : h. 1053 ). 
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3. Diagnose potensial 

Diagnose potensial yang mungkin muncul adalah 

hipotermi, syndrome gawat nafas, hipoglekemi, dan 

hiperbillerubenemia 

4. Identifikasi kebutuhan akan tindakan segera atau kolaborasi dan 

konsultasi 

1) Hipotermi   

Dalam kandungan, bayi berada dalam suhu lingkungan 

yang normal dan stabil yaitu 36⁰C sampai 37⁰C. segera 

setelah lahir sebaiknya bayi dihadapkan pada suhu 

lingkungan yang lebih rendah. Perbedaan suhu ini member 

pengaruh pada kehilangan panas tubuh bayi. Selain itu 

hipotermi dapat terjadi karena kemampuan untuk 

mempertahankan panas dan kesanggupan menambah 

produksi panas sangat terbatas karena pertumbuhan otot – 

otot belum memadai, lemak subkutan yang sedikit, belum 

matangnya system saraf pengatur suhu tubuh, luas 

permukaan tubuh relative lebih besar disbanding dengan 

berat badan sehingga mudah kehilangan panas. 

2) Syndrom gawat nafas 

Kesukaran nafas pada bayi premature dapat 

disebabkan belum sempurnanya pembentukan membrane 

hialin surfaktan paru yang merupakan suatu zat yang dapat 
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menurunkan tegangan dinding alveoli paru. Pertumbuhan 

surfaktan paru mencapai maksimum pada minggu ke 35 

kehamilan. 

Defisiensi surfaktan menyebabkan gangguan 

kemampuan paru untuk mempertahankan stabilitasnya, 

alveolus akan kembali kolaps pada akhir ekspirasi sehingga 

untuk pernafasan berikutnya dibutuhkan tekanan negative 

intratoraks yang lebih besar yang disertai usaha inspirasi yang 

kuat. 

3) Hipoglikemi  

Penyelidikan kadar gula darah pada 12 jam pertama 

menunjukan bahwa hipoglikemi dapat terjadi sebanyak 50 % 

pada bayi matur. Glukosa merupakan sumber utama energy 

selama masa janin. Kecepatan glukosa yang diambil janin 

tergantung dari kadar gula darah ibu karena terputusnya 

hubungan  plasenta dan janin yang menyebabkan terhentinya 

pemberian glukosa. Bayi aterm dapat mempertahankan kadar 

gula darah 50 – 60 mg/dl ( Asrining, 2003 : h. 42 – 43 ). 

 Pencegahan hipoglikemi dapat dilakukan dengan 

pemberian minum segera dan jangan sampai terlambat, hal ini 

dikarenakan hipoglikemi disebabkan oleh berkurangnya 

cadangan glikogen hati dan meningginya metabolism bayi          

( Sarwono, 2007 : h. 782 ). 
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4) Hiperbillirubinemia  

Bayi premature lebih sering mengalami hiperbillirubinemia 

dibandingkan dengan bayi cukup bulan. Hal ini dikarenakan 

factor kematangan hepar sehingga konjugasi billirubin indirek 

menjadi billirubin direk belum sempurna ( FKUI, 2007 ;h. 1054 ). 

Mencegah terjadinya hiperbillirubenemia sebaiknya 

dilakukan pengamatan yang ketat dan cermat perubahan 

peningkatan kadar billirubin bayi baru lahir. Ikterus dengan 

kadar billirubin > 12,5 mg% pada neonates cukup bulan atau > 

10 mg% pada neonates kurang bulan ( Saifudin, 2007 :                     

h. 383 ). 

5. Perencanaan  

a. Pertahankan suhu dengan ketat  

b. Berikan oksigen, 

c. Pantau intake nutrisi 

d. Lakukan penimbangan berat badan dengan rutin, 

e. Lakukan pengawasan jalan nafas 

6. Pelaksanaan 

a. Mempertahankan suhu dengan ketat dengan dimasukkan 

kedalam inkubator dengan suhu 35 ⁰ C 
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b. Membeerikan oksigen 30 – 35% dengan menggunakan head 

box, 

c. Memberikan  minum  ASI 60 ml/kgBB/hari 3 jam setelah lahir 

d. Melakukan penimbangan berat badan secara rutin untuk 

mengetahui perkembangan bayi 

e. Melakukan pengawasan jalan nafas untuk mencegah 

terjadinya asfiksia. 

7. Evaluasi  

Adalah merupakan tindakan untuk memeriksa apakah rencana 

perawatan yang dilakukan benar – benar telah mencapai 

tujuan,yaitu memenuhi kebutuhan ibu,seperti yang diidentifikasi 

pada langkah kedua tentang masalah,diagnosis,maupun 

kebutuhan, perawatan kesehatan (Varney, 2007 : h. 27 – 28) 

D. Landasan Hukum Kewenangan Bidan 

1. Wewenang bidan yang diatur dalam kepmenkes. 

Berdasarkan kepmenkes No. 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang 

izin dan penyelenggaraan praktik bidan 

a.  Pasal 9 

Bidan dalam menjalankan prektik, berwenang untuk 

memberikan pelayanan yang meliputi: 

1)  Pelayanan kesehatan anak 
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b. Pasal 11 

1) Pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 huruf b diberikan pada bayi baru lahir, bayi, anak 

balita, dan anak pra sekolah. 

2) Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan anak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk : 

a) Melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk 

resusitasi, pencegahan hipotermi, inisiasi menyusu 

dini, injeksi Vitamin K1, perawatan bayi baru lahir 

pada masa neonatal (0-28 hari), dan perawatan tali 

pusat; 

b) Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan 

segera merujuk; 

c) Penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan 

perujukan; 

d) Pemberian imunisasi rutin sesuai program 

pemerintah; 

e) Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan 

anak pra sekolah; 

f) Pemberian konseling dan penyuluhan; 

g) Pemberian surat keterangan kelahiran; dan 
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h) Pemberian surat keterangan kematian. 

c. Pasal 14 

1) Bagi bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak 

memiliki dokter, dapat melakukan pelayanan kesehatan di 

luar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9. 

2) Daerah yang tidak memiliki dokter sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah kecamatan atau kelurahan/desa yang 

ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota. 

3) Dalam hal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

telah terdapat dokter, kewenangan bidan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku. 

d. Pasal 18 

1) Dalam menjalankan praktik/kerja, bidan berkewajiban 

untuk : 

a) Menghormati hak pasien; 

b) Memberikan informasi tentang masalah kesehatan 

pasien dan pelayanan yang dibutuhkan; 

c) Merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau 

tidak dapat ditangani dengan tepat waktu; 

d) Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan; 
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e) Menyimpan rahasia pasien sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

f) Melakukan pencatatan asuhan kebidanan dan 

pelayanan lainnya secara sistematis; 

g) Mematuhi standar; dan 

h) Melakukan pencatatan dan pelaporan 

penyelenggaraan praktik kebidanan termasuk 

pelaporan kelahiran dan kematian. 

2) Bidan dalam menjalankan praktik/kerja senantiasa 

meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan 

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

3) Bidan dalan menjalankan praktik kebidanan harus 

membantu program pemerintah dalam meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat. 

2. Standar perawatan kebidanan 

a. Standar pelayanan nifas meliputi 

Standar 13 : Perawatan Bayi Baru Lahir 

Tujuan : Menilai kondisi bayi baru lahir dan membantu 

dimulainya pernafasan serta mencegah hipotermi, 

hipoglikemia dan infeksi. 
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Pernyataan standar : 

Bidan memeriksa dan menilai bayi baru lahir untuk 

memastikan pernafasan spontan, mencegah asfiksia, 

menemukan kelainan, dan melakukan tindakan atau merujuk 

sesuai dengan kebutuhan. Bidan juga harus mencegah atau 

menangani hipotermi, dan mencegah hipoglikemia dan infeksi. 

3.  Peran fungsi dan kompetensi bidan 

a. Peran sebagai pelaksana 

Sebagai pelaksana, bidan mempunyai tiga kategori tugas yaitu  

1) Tugas mandiri 

Memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir: 

a) Mengkaji ststus kesehatan bayi baru lahir dengan 

melibatkan keluarga, 

b) Menentukan diagnose dan kebutuhan asuhan 

kebidanan pada bayi baru lahir, 

c) Menyusun rencana asuhan kebidanan sesuai prioritas, 

d) Melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan 

rencana yang telah dibuat, 

e) Mengevaluasi asuhan kebidanan yang telah diberikan, 

f) Membuat rencana tindak lanjut, 
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g) Membuat rencana pencatatan dan laporan asuhan 

yang telah diberikan ( PP IBI, 2006 : h.116 ). 

2) Tugas kolaborasi/ kerjasama 

Memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir 

dengan resiko tinggi dan yang mengalami komplikasi serta 

kegawat daruratan yang memerlukan pertolongan pertama 

dengan tindakan kolaborasi dengan melibatkan klien dan 

keluarga. 

a) Mengkaji kebutuhan asuhan kebidanan pada bayi baru 

lahir dalam dengan resiko tinggi dan keadaan kegawat 

daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi, 

b) Menentukan diagnose, prognosa dan prioritas sesuai 

dengan factor resiko dan keadaan kegawatan, 

c) Menyusun rencana asuhan kebidanan pada bayi baru 

lahir dengan resiko tinggi dan memerlukan pertolongan 

pertama sesuai prioritas, 

d) Melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir 

dengan resiko tinggi dan pertolongan pertama sesuai 

prioritas, 

e) Mengevaluasi hasil asuhan dan pertolongan pertama 

telah diberikan, 
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f) Menyusun rencana tindak lanjut bersama klien/ 

keluarga, 

g) Membuat catatan dan laporan ( PP IBI, 2006 : h.119 ) 

3) Tugas ketergantungan/ merujuk 

Memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir 

dengan kelainan tertentu dan kegawat daruratan yang 

memerlukan konsultasi dan rujukan dengan melibatkan 

keluarga. 

a) Mengkaji adanya penyulit dan keadaan kegawatan 

pada bayi baru lahir yang memerlukan konsultasi dan 

rujukan, 

b) Memerlukan diagnose, prognosa dan prioritas 

masalah, 

c) Memberikan pertolongan pertama pada kasus yang 

memerlukan rujukan dan memberikan asuhan 

kebidanan pada bayi lahir dengan tindakan, 

d) Mengirim klien kepada institusi pelayanan kesehatan 

yang berwenang, 

e) Membuat catatan dan laporan serta 

mendokumentasikan.       

 (PP IBI,2006:h.116)  
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b. Kompetensi bidan 

Kompetensi ke-6 

Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, komperhensif 

pada bayi baru lahir sehat sampai dengan 1 bulan. 

Pengetahuan dasar : 

1) Adaptasi bayi baru lahir terhadap kehidupa diluar uterus, 

2) Kebutuhan dasar bayi baru lahir, kebersihan jalan napas, 

perawatan tali pusat, kehangatan, nutrisi, “bounding & 

attachment”, 

3) Indicator pengkajian bayi baru lahir, misalnya dari APGAR, 

4) Penampilan dan perilaku bayi baru lahir, 

5) Tumbuh kembang yang normal pada bayi baru lahir 

selama 1 bulan, 

6) Memberikan imunisasi pada bayi, 

7) Masalah yang lazim terjadi pada bayi baru lahir norml 

seperti: caput, molding, Mongolian, spot, haemangioma, 

8) Komplikasi yang lazim terjadi pada bayi baru lahir normal, 

seperti: hipoglikemia, hipotermi, dehidrasi, diare dan 

infeksi, ikterus, 

9) Promosi kesehatan dan pencegahan penyakit pada bayi 

baru lahir sampai 1 bulan, 
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10) Keuntungan dan resiko imunisasi pada bayi, 

11) Pertumbuhan dan perkembangan bayi premature, 

Komplikasi tertentu pada bayi baru lahir, seperti trauma intra-

kranial, fraktur clavikula, kematian mendadak, hematoma. 

Pengetahuan dasar 

1) Membersihkan jalan nafas dan memelihara kelancaran 

pernafasan, dan merawat tali pusat, 

2) Menjaga kehangatan dan menghindari panas yang 

berlebihan, 

3) Menilai segera bayi baru lahir seperti nilan APGAR, 

4) Membersihkan badan bayi dan memberikan identitas, 

5) Melakukan pemeriksaan fisik yang terfokus pada bayi baru 

lahir dan screening untuk menemukan adanya tanda-

tanda kelainan pada bayi baru lahir yang tidak 

memungkinkan untuk hidup, 

6) Mengatur posisi bayi pada waktu menyusu, 

7) Memberikan imunisasi pada bayi, 

8) Mengajarkan pada orang tua tentang tanda-tanda bahaya 

dan kapan harus membawa bayi untuk minta pertolongan 

medic, 
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9) Melakukan tindakan pertolongan kegawatdaruratan pada 

bayi bau lahir seperti: kesulitan bernafas/ asfiksia, 

hipotermia, hipolgikemi, 

10) Memindahkan secara aman bayi baru lahir ke fasilitas 

kegawatdaruratan apabila dimungkinkan, 

11) Mendukumentasikan temuan-temuan dan intervensi yang 

dilakukan. 

Keterampilan tambahan 

1) Melakukan penilaian masa gestasi, 

2) Mengajarkan pada orang tua tentang pertumbuhan dan 

perkembangan bayi yang normal dan asuhannya, 

3) Membantu orang tua dan keluarga untuk memperoleh 

sumber daya yang tersedia di masyarakat, 

4) Memberikan dukungan kepada orang tua selama masa 

berduka cita sebagai akibat bayi dengan cacat bawaan, 

keguguran, atau kematian bayi, 

5) Memberikan dukungan kepada orang tua selama bayinya 

dalam masa rujukan diakibatkan ke fasilitas perawatan 

kegawatdaruratan, 

6) Memberikan dukungan kepada orang tua  
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