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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori Medis 

1. Definisi 

Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) adalah bayi baru lahir yang berat 

badannya saat lahir kurang dari 2500 gram sampai dengan 2499 gram 

(Saifudin, 2002; h. 376). 

WHO (1961) mengganti istilah premature baby dengan bayi Berat 

Badan Lahir Rendah (BBLR), hal ini dilakukan karena  tidak semua bayi 

dengan berat badan kurang dari 2500 gram pada waktu lahir bayi 

premature (Sarwono, 2002; h. 771). 

Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) adalah bayi baru lahir yang berat 

badannya saat lahir kurang dari 2500 gram (sampai dengan 2499 gram) 

(Saifuddin, 2006; h. 376). 

Pada kongres “European Perinatal Medicine ke II di London (1970) telah 

diususun definisi sebagai berikut: 

a. Bayi kurang bulan ialah bayi dengan masa kehamilan kurang dari 37 

minggu (259 hari). 

b. Bayi cukup bulan ialah bayi dengan masa kehamilan mulai 37 minggu 

sampai 42 minggu (259 – 293 hari). 

c. Bayi lebih bulan ialah bayi dengan masa kehamilan mulai 42 minggu 

atau lebih (294 hari atau lebih) (Jitowiyono S, 2010; h. 76). 
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Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa BBLR adalah 

bayi baru lahir yang berat badannya kurang dari 2500 gram. 

2. Etiologi 

Penyebab terbanyak terjadinya BBLR adalah kelahiran prematur. Faktor 

ibu yang lain adalah umur, paritas, dan lain-lain. Faktor plasenta seperti 

penyakit vaskuler, kehamilan kembar atau ganda, serta faktor janin juga 

merupakan penyebab terjadinya BBLR (Pantiawati I, 2010; h. 4). 

BBLR dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : 

a. Faktor Ibu 

1) Riwayat kelahiran prematur sebelumnya   

2) Umur kurang dari 20 tahun atau diatas 35 tahun. 

Angka kejadian prematuritas tertinggi adalah kehamilan pada umur 

ibu kurang dari 20 tahun atau diatas 35 tahun (Jitowijoyo, 2009; h. 

77)  

3) Jarak hamil dan bersalin terlalu dekat. 

Kurang dari 1 tahun. (Kristiyanasari, 2009; h. 22). 

4) Penyakit menahun ibu :  hipertensi,  jantung, gangguan pembuluh 

darah (perokok), malaria, IMS, HIV/AIDS, TORCH. (Ismawati, 2010; 

h. 5). 

5) Perdarahan antepartum, kelainan uterus, hidramnion 

6) Faktor pekerja terlalu berat. 

 Mengerjakan aktivitas fisik beberapa jam tanpa istirahat (Ismawati, 

2010; h. 5) 

7) Primigravida 

8) Ibu muda 
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b. Faktor kehamilan 

Hamil dengan hidramnion, hamil ganda, perdarahan antepartum, 

komplikasi hamil seperti pre eklamsia, eklamsi, hipertensi, ketuban 

pecah dini, infeksi selama kehamilan (infeksi kandung kemih dan ginjal) 

(Proverawati, 2010; h. 5). 

c. Faktor Janin 

Kelainan kromosom, infeksi janin kromik, radiasi, kehamilan 

ganda/kembar, aplasia pancreas (Ismawati, 2010; h. 6). 

d. Faktor plasenta 

Berat plasenta berukuran atau berongga atau keduanya (hidramnion), 

luas permukaan berkurang, plasentitis virus (bakteri, virus, parasite), 

plasenta lepas, sindrom plasenta yang lepas, sindrom plasenta bayi 

kembar (sindrom parabiotik) (Ismawati, 2010; h. 6). 

e. Faktor sosial ekonomi 

Kejadian tertinggi terdapat pada golongan sosial ekonomi rendah, 

keadaan gizi kurang baik, pengawasan antenatal yang kurang 

(Ismawati, 2010; h. 5). 

f. Faktor lingkungan 

Bertempat tinggal di dataran tinggi, terkena radiasi, terpapar zat beracun 

(Proverawati, 2010; h. 6). 

g. Faktor Kebiasaan 

Pekerjaan yang melelahkan, merokok, ibu peminum alkohol, ibu 

pecandu obat narkotik, pengguna obat anti metabolik (Ismawati, 2010; 

h. 6). 
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h. Faktor lain 

Kejadian prematuritas pada bayi yang lahir dari perkawinan yang tidak 

sah, yang ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan bayi yang lahir dari 

perkawinan yang sah (Proverawati, 2010; h. 6). 

i. Faktor yang masih belum diketahui (Manuaba, 2006; h. 326–7). 

3. Klasifikasi dan karakteristik 

a. BBLR dikelompokan menjadi :  

1) Bayi berat lahir rendah, cukup bulan, sesuai masa kehamilan (BBLR, 

CB, SMK). 

2) Bayi berat lahir rendah, cukup bulan, kurang masa kehamilan (BBLR, 

CB, KMK). 

3) Bayi berat lahir rendah, kurang bulan, besar masa kehamilan (BBLR, 

KB, BMK).  

4) Bayi berat lahir rendah, kurang bulan, kurang masa kehamilan 

(BBLR, KB, KMK). 

5) Bayi berat lahir rendah, lebih bulan, kurang masa kehamilan (BBLR, 

LB, KMK) (Sarwono, 2007; h. 771-783). 

b. Menurut harapan hidupnya: 

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

2) Bayi berat lahir sangat rendah (BBLSR) berat lahir 1000-1500 gram. 

3) Bayi berat lahir ekstrim rendah (BBLER) berat lahir kurang dari 1000   

gram (Proverawati dan Ismawati, 2010; h. 4). 

c. Menurut masa gestasinya: 

1) Prematuritas murni : masa gestasinya kurang dari 37 minggu dan 

berat badannya sesuai dengan berat badan untuk masa gestasi berat 
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atau biasa disebut neonatus kurang bulan sesuai untuk masa 

kehamilan (NKB – SMK). 

Karakteristik yang dapat ditemukan pada prematur murni adalah:  

a) Berat badan kurang dari 2500 gram, panjang badan kurang dari  

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

30 cm. 

b) Masa gestasi kurang dari 37 minggu. 

c) Kulit tipis dan transparan, tampak mengkilat dan licin. 

d) Kepala lebih besar dari badan. 

e) Lanugo banyak terutama pada dahi, pelipis, telinga dan lengan. 

f) Lemak subkutan berkurang. 

g) Ubun – ubun dan sutura lebar. 

h) Rambut tipis, halus. 

i) Tulang rawan dan daun telinga immatur. 

j) Puting susu belum terbentuk dengan baik. 

k) Pembuluh darah kulit banyak terlihat peristaltic usus dapat terlihat. 

l) Genetalia belum sempurna, pada perempuan labia minora belum 

tertutup oleh labia mayora dan pada laki-laki testis belum turun ke 

scrotum . 

m) Bayi masih posisi fetal. 

n) Pergerakan kurang dan lemah. 

o) Otot masih hipotonik. 

p) Banyak tidur, tangis lemah, pernafasan belum teratur dan sering 

mengalami serangan apnoe. 

q) Reflek tonic neck lemah. 
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r) Reflek menghisap dan menelan belum sempurna (Pantiawati I, 

2010; h. 48-49). 

2) Dismaturitas:bayi lahir dengan berat badan kurang dari berat badan 

seharusnya untuk masa gestasi itu. Berat bayi yang mengalami 

retardasi pertumbuhan intrauterin dan merupakan bayi yang kecil 

untuk masa kehamilannya (KMK) (Ismawati, 2010; h. 4). 

Karaktristik yang dapat ditemukan pada dismatur adalah : 

Pre term : sama dengan bayi premature murni. 

Post term : 

a) Kulit pucat / bernod, mekonium kering keriput, tipis. 

b) Vernix caseosa tipis / tak ada. 

c) Jaringan lemak di bawah kulit tipis. 

d) Bayi tampak gesit, aktif dan kuat. 

e) Tali pusat berwarna kuning kehijauan (Kristiyanasari, 2009; h. 23-

25). 

Bayi berat lahir rendah mungkin prematur (kurang bulan) mungkin 

juga cukup bulan (dismatur). 

Menurut RenfieId, (1975) IUGR dibedakan menjadi dua, yaitu : 

a) Proportionate IUGR 

Janin yang menderita distress yang lama dimana gangguan 

pertumbuhan terjadi berminggu-minggu sampai berbulan-bulan 

sebelum bayi lahir sehingga berat, panjang dada, lingkaran kepala 

dalam proporsi yang seimbang, akan tetapi keseluruhannya masih 

dibawah masa gestasi yang sebenarnya.   

b) Disporpotionate IUGR 

Terjadi karena distress subakut gangguan terjadi beberapa 

minggu sampai beberapa hari sampai janin lahir. Pada keadaan ini 
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panjang dan lingkar kepala normal akan tetapi berat tidak sesuai 

dengan masa gestasi. Bayi tampak Wasted dengan tanda - tanda 

sedikitnya jaringan lemak di bawah kulit, kulit kering keriput dan 

mudah diangkat bayi kelihatan kurus dan lebih panjang. (Sarwono, 

2007; h. 781-782). 
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Table 2.1 Pertumbuhan janin dalam uterus sesuai dengan umur kehamilan. 

Bulan Panjang Berat Tinggi rahim Keterangan 

1 8-10mm - - 

Saluran jantung 
terbentuk dan 
sudah 
berdenyut, 
permukaan 
tangan dan kaki 
berbentuk 
tonjolan. 

2 250mm - - 

Muka berbentuk 
muka manusia, 
mempunyai 
lengan dan 
tungkai dengan 
jari tangan dan 
kaki, kelamin 
tampak. 

3 7-9mm - Atas sympisis 

Sudah ada 
pusat tulang, 
kuku, ginjal, 
janin mulai 
bergerak. 

4 10-17cm 100gram 
1/2 atas 

simpisis - 
pusat 

Kelamin  sudah 
tampak 

ditentukan 
jenisnya, kulit 

ditumbhi rambut 
halus atau 

lanugo, gerak 
dirasakan ibu. 

5 12-27cm 300gram Setinggi 
pusat 

DJJ terdengar, 
kalau lahir 

sudah berusaha 
bernafas. 

6 28-34cm 600gram Di atas pusat 

Kulit keriput, 
lemak mulai 

ada di bawah 
kulit dan 

tertutup vernix 
caseosa. 

7 35-38cm 1000gram ½ pusat – px 

Sudah dapat 
hidup di dunia 
luar, tangisan 

lemah 

8 42,5cm 1700gram 2/3 atas 
pusat 

Kulit merah, 
gerak aktif. 

9 46cm 2500gram Setinggi px 

Klit penuh 
lemak, alat 

sudah 
sempurna. 

10 50cm 3000gram 2 jari di 
bawah px 

Kepala janian 
masuk PAP, 

kuku panjang, 
testis telah 
turun, kulit 

halus hampir 
tidak ada 
lanugo. 
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4. Komplikasi 

Adapun komplikasi dari BBLR itu sendiri terbagi berdasarkan 

klasifikasinya,  yaitu: 

a. Prematuritas murni 

Komplikasi yang timbul karena bayi kurang bulan diantaranya yaitu :.    

1) Sindrom gangguan pernafasan idiopatik 

Disebut juga penyakit membran hialin karena pada stadium terakhir 

akan terbentuk membran hialin yang melapisi alveolus paru. 

2) Pneumonia aspirasi 

Sering ditemukan pada prematur, karena reflak menelan dan batuk 

belum sempurna. Penyakit ini dapat dicegah dengan parawatan yang 

baik.   

3) Perdarahan intraventrikular 

Perdarahan spontan di ventrikel otak lateral biasanya disebabkan 

oleh karena anoksia otak. Biasanya terjadi bersamaan dengan 

pembentukan membran hialin pada paru. Tetapi sering tidak mungkin 

membedakan dispneu yang disebabkan oleh perdarahan otak ini 

dengan yang disebabkan oleh sindrom gangguan pernafasan 

idiopatik. Kelainan ini biasanya hanya ditemukan pada otopsi. 

4) Fibroplasia retrorental 

Penyakit ini terutama ditemukan pada bayi prematur dan 

disebabkan oleh gangguan oksigen yang berlebihan. Dengan 

menggunakan oksigen dalam konsentrasi tinggi, akan terjadi 

vasokonstriksi pembuluh darah retina. Kemudian setelah bayi 

bernafas dengan udara biasa lagi, pembuluh darh ini akan 
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mengalami vasodilatasi yang selanjutnya akan disusul oleh proliferasi 

pembuluh darah baru secara tidak teratur. Kemudian ini biasanya 

terlihat pada bayi yang barat badannya kurang dari 2000 gram. 

5) Hiperbilirubinemia 

Bayi prematur sering mengalami hiperbilirubinemia dibandingkan 

dengan bayi cukup bulan. Hal ini disebabkan faktor kematangan 

hepar sehingga konjugasi bilirubin indirek menjadi bilirubin direk 

belum sempurna. (Illusein A, 1997; h.1053-1054). 

6) Hipotermi 

Bayi baru lahir yang mempunyai suhu tubuh di bawah 36,5°C. 

Hipotermi dibagi menjadi 2 klasifikasi yaitu: 

a) Hipotermi sedang: suhu tubuh bayi antara 35 – 36°C. 

b) Hipoterm berat:  suhu tubuh bayi di bawah 35°C. (Pantiawati, 

2011; h.49) 

b. Dismaturitas 

Komplikasi yang timbul pada dismaturitas diantaranya yaitu  

1) Sindrom aspirasi mekonium 

Kesulitan pernafasan yang sering terjadi pada bayi dismatur adalah 

sindrom aspirasi mekonium. Keadaan hipoksia intra uterine 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 
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idiopatik. Pengobatannya sama dengan pengobatan sindrom 

gangguan pernafasan idiopatik ditambah dengan pemberian obat 

antibiotika. 

2) Hipoglikemia simtomatik 

Keadaan ini terutama terdapat pada bayi laki-laki. Penyababnya 

belum jelas tetapi mungkin sekali disebabkan oleh persediaan 

glikogen yang sangat kurang pada bayi dismaturitas. Gejala klinisnya 

tidak khas, tetapi umumnya mula-mula bayi tidak menunjukan gejala, 

kemudian dapat terjadi jitteriness (tampak seperti kaget), serangan 

apnu, sianosis, pucat, tidak mau minum, lemas, apatis, kejang.    

3) Asfiksia neonatorum  

Bayi dismatur lebih sering menderita asfiksia neonatorum 

dibandingkan dengan bayi biasa. 

4) Penyakit membran hialin 

Penyakit ini terutama mengenai bayi dismatur yang pre-term. Hal ini 

karena surfaktan paru belum cukup sehingga alveoli selalu kolaps. 

Sesudah bayi mengadakan inspirasi, tidak tertinggal udara residu 

dalam alveoli, sehingga selalu dibutuhkan tenaga negatif yang tinggi 

pada pernafasan berikutnya. Akibat hal ini akan tampak dipsneu yang 

berat, retraksi epigastrium, sianosis dan pada paru terjadi atelaktasis 

dan akhirnya terjadi eksudasi fibrin dan lain-lain serta terbentuk 

membran hialin. Penyakit ini dapat mengenai bayi dismatur yang pre-

term terutama bila masa gestasi kurang daripada 35 minggu. 
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5) Hiperbilirubinemia 

Bayi dismatur lebih sering mendapat hiperbilirubin dibandingkan 

dengan bayi yang sesuai dengan masa kehamilannya. Hal ini 

mungkin disebabkan gangguan pertumbuhan hati. Menurut 

Gruenwald, hati pada bayi dismatur beratnya kurang dibandingkan 

dengan bayi biasa (Ilusein, 1997; h. 1056-1057). 

 

5. Diagnosa 

Untuk menegakan diagnosa dalam kasus BBLR, maka perlu dilakukan 

penimbangan BB bayi dalam jangka waktu 1 jam setelah lahir, dapat 

diketahui dengan dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan 

penunjang. 

a. Anamnesis 

Riwayat yang perlu ditanyakan pada ibu dalam anamnesis untuk 

menegakkan mencari etiologi dan faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap BBLR; 

1) Umur ibu 

2) Riwayat hari pertama haid terakhir 

3) Riwayat persalinan sebelumnya 

4) Jumlah paritas serta jarak kelahiran sebelumnya 

5) Penyakit yang diderita selama hamil 

6) Kenaikan BB selama hamil 

7) Obat-obatan yang diminum selama hamil  

8) Aktivitas 
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b. Pemeriksaan Fisik 

Yang dapat dijumpai pada saat pemeriksaan fisik pada bayi BBLR 

antara lain : 

1) Berat lahir < 2500 gram. 

2) Untuk BBLR, Kurang bulan 

Tanda prematuritas:  

a) Refleks hisap masih lemah 

b) Tulang rawan telinga masih belum terbentuk 

c) Masih terdapat lanugo pada pelipis dahi, lengan tangan dan 

punggung. 

d) Alat kelamin: 

(1) . Pada perempuan: Labia mayora belum menutup labia minora. 

(2) . Pada laki – laki: belum terjadi penurunan testis dan kulit testis  

masih rata (rugae testis belum terbentuk). 

3) Untuk BBLR, KMK 

Tanda janin tumbuh lambat: 

a) Kulit keriput 

b) Tidak dijumpai tanda prematuritas 

c) Kuku lebih panjang (Pantiawati, 2010; h. 53-54). 

6. Penatalaksanaan 

a. Mempertahankan Suhu Tubuh Bayi 

Bayi prematur akan cepat mengalami kehilangan panas badan dan 

menjadi hipotermia, karena pusat pengaturan panas badan belum 

berfungsi dengan baik, metabolismenya rendah, dan permukaan badan 

relatif luas, oleh karena itu, bayi prematur harus dirawat di dalam 
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inkubator sehingga panas badannya mendekati dalam rahim. Bila belum 

memiliki inkubator, bayi prematur dapat dibungkus dengan kain dan 

disampingnya ditaruh botol yang berisi air panas atau menggunakan 

metode kangguru yaitu perawatan bayi baru lahir seperti bayi kanguru 

dalam kantong ibunya. 

Bayi dengan berat badan lahir rendah, dirawat di dalam inkubator. 

Inkubator yang modern dilengkapi dengan alat pengukur suhu dan 

kelembaban agar bayi dapat mempertahankan suhu tubuhnya yang 

normal, alat oksigen yang dapat diatur, serta kelengkapan 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, kelalmbaban 

relatif, dan aliran udara sehingga reproduksi panas (yang diukur dengan 

konsumsi oksigen) sesedikit mungkin dan suhu tubuh bayi dapat 

dipertahankan dalam batas normal. Suhu inkubator yang optimum 

diperlukan agar panas yang hilang dan konsumsi oksigen terjadi minimal 

sehingga bayi telanjangpun dapat mempertahankan suhu tubuhnya 

prematur  sekitar 36,5 – 370C, tingginya suhu lingkungan ini tergantung 

dari besar dan kematangan bayi. Dalam keadaan tertentu bayi yang 

sangat prematur tidak hanya memerlukan inkubator untuk mengatur 

suhu tubuhnya tetapi juga memerlukan pleksiglas panahan panas atau 

topi maupun pakaian. 

Prosedur perawatan dapat dilakukan melalui “jendela” atau “lengan 

baju”. Sebelum memasukkan bayi kedalam inkubator, inkubator terlebih 
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dahulu dihangatkan, sampai sekitar 29,4oc untuk bayi dengan berat 

1700 gram dan   32,2 oC. Untuk bayi yang lebih kecil. Bayi dirawat 

dalam keadaan telanjang, hal ini memungkinkan pernafasan yang 

adekuat, bayi dapat bergerak tanoa dibatasi pakaian, observasi 

terhadap pernafasan lebih mudah. 

Pemberian oksigen untuk mengurangi bahaya hipoksia dan sirkulasi 

yang tidak memuaskan harus berhati-hati agar tidak terjadi hiperoksia 

yang dapat menyebabkan fibroplasias paru. Bila mungkin pemberian 

oksigen dilakukan melalui tudung kepala dengan alat CPAP (Continous 

Positive Airway Pressure) atau dengan pipa endotrakela 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 

disesuaikan sehingga bayi terhindar dari hipoksia atau hiperoksia. 

Dalam pemantauan oksigen yang efektif dapat pula digunakan elekroda 

oksigen melalui kulit secara rutin di klinik. Analisa gas darah kapiler tidak 

cukup untuk menetapkan kadar oksigen dalam pembuluh darah arteri. 

Seandainya tidak ada inkubator, pengaturan 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. 

b. Pengaturan dan pengawasan intake nutrisi 

Pengaturan dan pengawasan intake nutrisi dalam hal ini adalah 

menentukan pilihan susu, cara pemberian dan jadwal pemberian yang 

sesuai dengan kebutuhan bayi BBLR. 
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ASI merupakan pilihan pertama jika bayi mampu menghisap. ASI 

merupakan makanan yang paling utama, sehingga ASI adalah pilihan 

yang harus yang harus didahulukan untuk diberikan. ASI juga dapat 

dikeluarkan dan diberikan pada bayi yang tidak cukup menghisap.Bila 

faktor menghisapnya kurang, ASI dapat diperas dan diminumkan 

dengan sendok perlahan-lahan atau dengan memasang sonde ke 

lambung. Permulaan cairan diberikan sekitar 200 cc/ kkBB / hari. Jika 

ASI tidak ada atau tidak mencukupi khususnya pada bayi BBLR dapat 

digunakan susu formula yang komposisinya mirip ASI aotau susu 

formula khusus bayi BBLR. 

Cara pemberian makanan bayi BBLR harus diikuti tindakan 

pencegahan khusus untuk mencegah terjadinya regurgitasi dan 

masuknya udara dalam usus. Pada bayi dalam inkubator dengan kontak 

yang minimal, tempat tidur atau kasur inkubator harus diangkat dan bayi 

dibalik pada sisi kanannya. Sedangkan pada bayi lebih besar dapt diberi 

makan dalam posisi dipangku. 

Pada bayi BBLR yang lebih kecil, kurang giat dan menghisap dan 

sianosis ketiak minum melalui botol atau menetek pada ibunya, 

makanan diberikan malalui Naso Gastro 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 prematur masih belum sempurna, lambung 

kecil, enzim pencernaan belum matang. Sedangkan kebutuhan protein 3 

sampai 5 gr/ kgBB dan kalori 110 gr/kgBB, sehingga pertumbuhannya 
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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. 

c. 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 imunoglobulinserum pada bayi BBLR masih 

rendah, aktivitas bakterisidalneotrofil, efek sitotoksik limfosit rendah dan 

fungsi imun belum berpengalaman. 

Infeksi lokal bayi cepat menjalar menjadi infeksi umum. Tetapi 

diagnosis ini dapat ditegakkan jika cukup waspada terhadap perubahan 

(kelainan) tingkah laku bayi sering merupakan tandainfeksi umum. 

Perubahan tersebut antara lain: malas menetek, gelisah, letargi, suhu 

tubuh meningkat, frekuensi pernafasan meningkat, muntah, diare, dan 

berat badan mendadak turun. 

Fungsi perawatan disini adalah memberi perlindungan terhadap bayi 

BBLR terhadap infeksi. Oleh karena itu, bayi BBLR tidak boleh kontak 

dengan penderita infeksi dalam bentuk apapun. Digunakan masker dan 

baju khusus dalam penanganan bayi, perwatan luka tali pusat, 

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

yang digunakan, isolasi pasien, jumlah pasien dibatasi, rasio perawat 

pasienideal, mengatur kunjungan, menghindari perawatan yang terlalu 

lama, mencegah timbulnya asfiksia dan pemberian antibiotik yang 

Asuhan Kebidanan Neonatus..., RESA APRILIA NURYANTI, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2011



26 

 

tepat.Bayi prematur mudah sekali terkena infeksi, karena daya tahan 

tubuh yang masih lemah, kemampuan leukosit masih kurang, dan 

pembentukan antibodi masih sempurna. Oleh karena itu, upaya 

preventif dapat dilakukan sejak pengawasan antenatal sehingga tidak 

terjadi persalinan prematuritas/BBLR. 

d. Penimbangan Berat Badan 

Perubahan berat badan mencerminkan kondisi gizi atau nutrisi bayi 

dan erat kaitannya dengan daya tahan tubuh, oleh sebab itu 

penimbangan berat badan harus dilakukan dengan ketat. 

e. Pemberian Oksigen 

Ekspansi paru yang buruk merupakan masalah serius bagi bayi 

preterm BBLR, akibat tidak adanya alveoli dan surfaktan. Konsentrasi 

O2 yang diberikan sekitar 30-35% dengan menggunakan head box, 

konsentrasi yang tinggi dalam masa yang panjang akan menyebabkan 

kerusakan pada jaringan retina bayi yang dapat menimbulkan kebutaan. 

f. Pengawasan Jalan Nafas 

Jalan nafas merupakan jalan udara melalui hidung, pharing, trachea, 

bronchiolus, bronchiolus respiratorius, dan duktus alveoleris ke alveoli. 

Terhambatnya jalan nafas dapat menimbulkan asfiksia, hipoksia, dan 

akhirnya kematian. Selain itu bayi BBLR tidak daoat beradaptasi dengan 

asfiksia yang terjadi selama proses kelahiran sehingga dapat lahir 

dengan asfiksia perinatal. Bayi BBLR beresiko mengalami serangan 

apneu dan defisiensi surfaktan, sehingga tidak dapat memperoleh 

oksigen yang cukup yang sebelumnya diperoleh dari plasenta. Dalam 

kondisi seperti ini diperlukan pembersihan jalan nafas segera setelah 
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lahir (aspirasi lendir), dibaringkan pada posisi miring, merangsang 

pernafasan dengan menepuk atau menjentik tumit. Bila tindakan ini 

gagal,dilakukan ventilasi, intubasi endotraheal, pijatan jantung dan 

pemberian oksigen dan selama penberian intake dicegah terjadinya 

aspirasi. Dengan tindakan ini dapat dicegah sekaligus mengatasi 

asfiksia sehingga memperkecil kematian bayi BBLR. ( Ismawati, 2010 

hal 31-35) 

7. Pencegahan 

Pada kasus BBLR, pencegahan adalah merupakan langkah yang paling 

penting.Hal-hal yang dapat dilakukan yaitu:  

a. Mendorong perawatan kesehatan remaja putri. 

b. Mengusahakan semua ibu hamil mendapatkan perawatan antenatal 

yang komprehenshif. 

c. Memperbaiki status gizi ibu hamil, dengan mengkonsumsi makanan 

yang lebih serin atau lebih banyak, dan lebih diutamakan makanan yang 

mengandung utriient yang memadai. 

d. Menghentikan kebiasaan merokok, menggunakan obat-obatan terlarang 

dan alkohol 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 berkonsultasi dengan ahli. 

f. Mengkonsumsi tablet zat besi secara teratur sebanyak 1 tablet per hari. 

Diminum minimal sebanyak 90 tablet. Menganjurkan ibu untuk meminta  

tablet zat besi saat berkosultasi dengan ahli. 
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g. Ibu hamil yang diduga beresiko terutama faktor risiko yang mengarah 

melahirkan bayi BBLR harus cepat dilaporkan, dipantau dan dirujuk 

pada institusi pelayanan kesehatan yang lebih mampu. 

h. Penyuluhan kesehatan tentang pertumbuhan dan perkembangan janin 

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

selam kehamilan agar meraka dapat menjaga kesehatannya dan janin 

yang dikandung dengan baik. 

i. Menganjurkan lebih banyak istirahat bila kehamilan mendekati aterm 

atau istirahat baring bila terjadi keadaan yang menyimpang dari 

kehamilan normal. 

j. Hendaknya ibu dapat merencanakan persalinannya pada kurun umur 

reproduksi sehat (20-34 tahun). 

k. Kurangi kegiatan yang melelahkan secara fisik semasa kehamilan. 

Istirahat yang cukup dan tidur lebih awal dari biasanya. 

l. Konseling pada suami istri untuk mengusahakan agar menjaga jarak 

antar kehamilan paling sedikit 2 tahun. 

m. Meningkatkan penerimaan gerakan Keluarga Berencana ( KB ), dengan 

mendorong penggunaan metode kontrasepsi yang modern dan sesuai 

untuk menjarangkan kehamilan. 

n. Meningkatkan gizi masyarakat sehingga dapat mencegah terjadinya 

persalinan dengan BBLR. 

o. Memberikan pengarahan kepada ibu hamil dan keluarganya untuk 

mengenali tanda-tanda bahaya selam kehamilan dan mendapatkan 

pengobatan terhadap masalah-masalah selama kehamilan. 
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p. Memberikan program stimulasi pada BBLR lebih meningkatkan tingkat 

perkembangan anak. 

q. Perlu dukungan sektor lain yang terkait untuk turut berperan dalam 

meningkatkan pendidikan ibu dan status ekonomi keluarga agar meraka 

dapat meningkatkan akses terhadap pemanfaatan pelayanan antenatal 

dan status gizi ibu selama hamil (Ismawati, 2010; h. 49-50). 

B. Tinjauan Teori Asuhan Kebidanan 

Penerapan manajemen kebidanan menurut Varney (1997), meliputi 

pengkajian, interpretasi data, diagnosa potensial dan tindakan antisipasi 

segera untuk mencegahnya, penyusunan rencana tindakan, pelaksanaan dan 

evaluasi. 

Ketujuh langkah tersebut membentuk suatu kerangka lengkap yang dapat 

diaplikasikan dalam situasi apapun. Akan tetapi setiap langkah dapat 

diuraikan lagi menjadi langkah-langkah yang lebih rinci dan ini berubah sesuai 

dengan kebutuhan klien. 

Adapun penerapan 7 langkah varney tersebut dalam kasus balita dengan 

diare sebagai berikut : 

Langkah I : Pengumpulan data dasar 

Pada langkah ini dilakukan pengkajian dengan mengumpulkan semua data 

yang diperlukan untuk evaluasi keadaan klien secara lengkap yaitu : 

1. Riwayat kesehatan. 

2. Pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhannya. 

3. Meninjau catatan terbaru atau catatan sebelumnya. 

4. Meninjau data laboratorium dan membandingkan dengan hasil studi. 
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Pada langkah pertama ini, dikumpulkan semua data yang akurat dari semua 

sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. 

Langkah II : Interpretasi data dasar 

Pada langkah ini, dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosis atau 

masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-

data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan 

diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnosis yang spesifik. 

Kata masalah dan diagnosis keduanya digunakan karena beberapa 

masalah tidak dapat diselesaikan seperti diagnosis, tetapi sungguh 

membutuhkan penanganan yang dituangkan ke dalam sebuah rencana 

asuhan terhadap klien. Masalah yang sering berkaitan dengan wanita yang 

diidentifikasi oleh bidan sesuai dengan masalah ini sering menyertai 

diagnosis. 

Langkah III : mengidentifikasi diagnosis atau masalah potensial 

Pada langkah ini, kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial 

lain bardasarkan rangkaian masalah dan diagnosis yang sudah diidentifikasi. 

Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila kemungkinan dilakukan 

pencegahan. Sambil mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap diri bila 

diagnosis/masalah potensial ini benar-benar terjadi. Pada langkah ini penting 

sekali melakukan asuhan yang aman. 

Langkah IV : Identifikasi perlunya penanganan segera 

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter dan/atau 

untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan 

yang lain sesuai dengan kondisi klien. Langkah keempat ini mencerminkan 

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

juga selama wanita tersebut bersama bidan terus-menerus, misalnya pada 

waktu wanita tersebut dalam persalinan. 

Langkah V : Perencanaan asuhan komprehensif 

Pada langkah ini, direncanakan asuhan yang menyeluruh yang ditentukan 

oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan dari 

manajemen terhadap diagnosis atau masalah yang telah diidentifikasi atau 

diantisipasi. Pada langkah ini, informasi/data dasar yang tidak lengkap dapat 

dilengkapi. Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi apa yang 

sudah diidentifikasi dari kondisi klien atau dari setiap masalah yang berkait, 

tetapi juga dari kerangka pedoman antisipasi terhadap wanita tersebut, seperti 

apa yang diperkirakan terjadi berikutnya. 

Dengan kata lain, asuhan terhadap wanita tersebut sudah mencakup setiap 

hal yang berkaitan dengan semua aspek asuhan. Setiap rencana asuhan 

harus disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu oleh bidan dan klien agar dapat 

dilaksanakan dengan efektif karena klien merupakan bagian dari pelaksanaan 

rencana tersebut. Oleh karena itu, pada langkah ini tugas bidan adalah 

merumuskan rencana asuhan sesuai dengan pembahasan rencana bersama 

klien, kemudian membuat kesepakatan bersama sebelum melaksanakannya. 

Langkah VI : Pelaksanaan rencana 

Pada langkah keenam ini, rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah 

diuraikan pada langkah ke-5 dilaksanakan secara efisien dan aman. 

Perencanaan ini dapat dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian oleh 

klien atau anggota tim kesehatan lain. Jika bidan tidak melakukannya sendiri, 

ia tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya. Dalam 
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situasi ketika bidan berkolaborasi dengan dokter untuk menangani klien yang 

mengalami komplikasi, keterlibatan bidan dalam manajemen asuhan bagi 

klien adalah bertanggung jawab terhadap terlaksananya rencana asuhan 

bersama yang menyeluruh tersebut. Manajemen yang efisien akan 

menyingkat waktu dan menghemat biaya serta meningkatkan mutu asuhan 

klien. 

Langkah VII : Evaluasi 

Pada langkah ketujuh ini, dilakukan evaluasi keefektifan asuhan yang 

sudah diberikan, meliputi pemenuhan kebutuhan terhadap masalah yang telah 

diidentifikasi di dalam masalah dan diagnosis. 

 

C. Penerapan Asuhan Kebidanan 

Penerapan manajemen kebidanan menurut varney (2007) meliputi 

pengkajian, interpretasi data, diagnosa potensial dan tindakan antisipasi 

segera untuk mencegahnya, penyusunan rencana tindakan, pelaksanaan dan 

evaluasi. 

I. Pengkajian 

Merupakan suatu cara untuk mendapatkan informasi dengan 

menggunakan metode wawancara secara langsung dan pemeriksaan fisik 

pada pasien meliputi : 

A. Data Subjektif 

1. Identitas bayi/pasien 

a. Nama 

Untuk kebenaran dalam memberikan asuhan pada pasien dan 

membedakan dengan pasien lain (Ambarwati, 2009; h.131). 
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b. Umur 

Untuk mengetahui umur bayi baru lahir pada kejadian bayi 

BBLR, sehingga dapat dilakukan penatalaksanaan sesuai dengan 

umur bayi. 

Pada umur kehamilan kurang dari 37-38 minggu menjadi faktor 

penyebab terjadinya BBLR. Dan faktor lain dari BBLR ini bisa juga 

disebabkan karena kurangnya gizi ibu pada saat bayi masih dalam 

kandungan ( Manuaba, 2006; h. 326-7). 

2. Identitas penanggung jawab 

a. Nama 

Untuk mengetahui nama ayah, ibu atau wali pasien harus ditulis 

dengan jelas agar tidak keliru dengan orang lain (Sulistiyawati, 

2009; h. 111). 

b. Umur 

Umur dikaji untuk mengetahui usia reproduksi ibu karena jika 

umur kurang dari 20 dan lebih dari 35 merupakan faktor resiko 

tinggi untuk hamil. (Proverawati, 2010; h. 5). 

Pada kejadian BBLR umur dikaji untuk mengetahui umur 

kehamilan apakah sama dengan atau kurang dari 37 minggu 

(Atikah dan Cahyo, 2010; h.3) 

c. Agama  

Untuk mengetahui keyakinan pasien tersebut untuk 

membimbing atau mengarahkan pasien dalam berdoa (Varney, 

2006; h. 31). 
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d. Pendidikan 

Menurut Varney (2006; h. 839) pendidikan berpengaruh dalam 

tindakan kebidanan dan mengetahui sejauh mana tingkat 

intelektual pasien. Pendidikan yang rendah berpotensi untuk 

mengalami masalah pada masa kehamilannya.Kurangnya 

pengetahuan ibu tentang gizi pada kehamilan sehingga ibu tidak 

dapat memenuhi kebutuhan nutrisi sesuai dengan kebutuhan 

tubuhnya yang berakibat ibu melahirkan bayi BBLR.  

e. Pekerjaan 

Menurut Ambarwati dan Wulandari (2009; h. 132) pekerjaan 

ditanyakan untuk mengetahui dan mengukur tingkat sosial 

ekonomi, karena mempengaruhi dalam gizi pasien tersebut 

sehingga ibu yang kekurangan gizi beresiko melahirkan bayi 

BBLR. 

f. Alamat  

Diperlukan pengkajian karena untuk mempermudah kunjungan 

rumah untuk memantau kondisi bayi dengan BBLR (Varney, 2006; 

h. 31). 

3. Keluhan utama 

Keluhan ditanyakan untuk mendukung data diagnosa dan 

mengetahui apa yang terjadi pada pasien. 

a. Karakteristik yang dapat ditemukan pada prematur murni adalah:  

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. 
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2) Masa gestasi kurang dari 37 minggu. 

3) Kulit tipis dan transparan, tampak mengkilat dan licin. 

4) Kepala lebih besar dari badan. 

5) Lanugo banyak terutama pada dahi, pelipis, telinga dan lengan. 

6) Lemak subkutan berkurang. 

7) Ubun – ubun dan sutura lebar. 

8) Rambut tipis, halus. 

9) Tulang rawan dan daun telinga immatur. 

10) Puting susu belum terbentuk dengan baik. 

11) Pembuluh darah kulit banyak terlihat peristaltic usus dapat 

terlihat. 

12) Genetalia belum sempurna, pada perempuan labia minora 

belum tertutup oleh labia mayora dan pada laki-laki testis 

belum turun ke scrotum. 

13) Bayi masih posisi fetal. 

14) Pergerakan kurang dan lemah. 

15) Otot masih hipotonik. 

16) Banyak tidur, tangis lemah, pernafasan belum teratur dan 

sering mengalami serangan apnoe. 

17) Reflek tonic neck lemah. 

18) Reflek menghisap dan menelan belum sempurna 

(Kristiyanasari, 2009; h. 23-24). 

b. Karaktristik yang dapat ditemukan pada dismatur adalah : 

Pre term: sama dengan bayi premature murni. 

Post term: 
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1) Kulit pucat / bernod, mekonium kering keriput, tipis. 

2) Vernix caseosa tipis / tak ada. 

3) Jaringan lemak di bawah kulit tipis. 

4) Bayi tampak gesit, aktif dan kuat. 

5) Tali pusat berwarna kuning kehijauan (Kristiyanasari, 2009; h. 

23-25). 

4. Riwayat kesehatan 

Riwayat kesehatan dikaji untuk mengetahui adanya penyakit atau 

faktor yang menyebabkan BBLR. 

Faktor penyebab terjadinya BBLR adalah kurangnya asupan gizi 

pada ibu, pada saat hamil ibu mengalami anemia sehingga 

menghambat transportasi makanan untuk janin yang dapat 

menghambat pertumbuhan janin (Ismawati, 2010; h. 5). 

a. Riwayat kesehatan dahulu (ibu): 

Diperlukan pengkajian untuk mengetahui apakah ibu 

mempunyai penyakit menahun seperti hipertensi, jantung, 

gangguan pembuluh darah (perokok), malaria, anemia, IMS, 

HIV/AIDS, TORCH (Ismawati, 2010; h. 5). 

b. Riwayat kesehatan sekarang (bayi): 

Diperlukan pengkajian untuk mengetahui kondisi bayi    saat ini 

apakah bayi mengalami komplikasi yang terjadi pada BBLR 

seperti: 

1) Pada prematuritas murni: sindrom gangguan pernafasan 

idiopatik, pnemonia aspirasi, perdarahan intraventrikular, 

fibrioplasia rertrorental, hiperbilirubinemia. 
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2) Pada dismaturitas: sindrom aspirasi mekonium, hipoglikemia 

simtomatik, asfiksia neonatorum, penyakit membran hialin, 

hiperbilirubinemia (illusein, 1997; hal 1005-1007).  

c. Riwayat esehatan keluarga : 

Riwayat kesehatan keluarga dikaji untuk mengetahui penyebab 

dari BBLR, misalnya seperti anemia, IMS, HIV/AIDS, TORCH.( 

Ismawati C, 2010; h.5) 

5. Riwayat Obstetri Ibu 

a. HPHT 

Hari pertama haid terakhir dikaji untuk mengetahui haid terakhir  

ibu agar bisa diketahui pada saat persalinan umur kehamilan ibu 

masih preterm atau sudah aterm. Pada umur kehamilan preterm 

atau kurang bulan maka dapat beresiko melahirkan bayi BBLR 

(Sujiyatini, dkk, 2009; h. 18-20). 

b. Riwayat kehamilan, persalinan, nifas yang lalu 

Riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu ditanyakan 

untuk mengetahui jumlah kehamilan yang lalu, adanya riwayat 

kejadian BBLR, jumlah anak persalinan hidup, dan jumlah 

kelahiran prematur (Sujiyatini, dkk, 2009; h. 14). 

c. Riwayat kehamilan Ibu 

Diperlukan pengkajian riwayat ANC untuk mengetahui dan 

mengawasi perkembangan kehamilan dengan pemeriksaan yang 

dilakukan meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan obstetric 

dengan perasat McDonal untuk mengukur tinggi fundus uteri 

sehingga dapat diketahui taksiran berat janin. Apabila TFU kurang 
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dari umur kehamilan maka dapat menjadi faktor resiko terjadinya 

BBLR (Sarwono, 2007: h. 783). 

Terapi/obat yang diberikan perlu dikaji untuk mengetahui 

macam-macam terapi yang diberikan bidan pada ibu serta jumlah 

dan pemberiannya. Ibu hamil yang mengkonsumsi tabet Fe kurang 

dari 90 tablet akan mengalami anemia pada masa kehamilan 

sehingga nutrisi yang dibutuhkan janin tidak terpenuhi, sehingga 

dapat menyebabkan bayi BBLR (Proverawati , 2010; h. 5). 

6. Pola kebutuhan sehari-hari 

a. Pola nutrisi 

Pengaturan dan pengawasan intake nutrisi dalam hal ini adalah 

menentukan pilihan susu, cara pemberian dan jadwal pemberian 

yang sesuai dengan kebutuhan bayi BBLR. 

ASI dapat dikeluarkan dan diberikan pada bayi yang tidak 

cukup menghisap.Bila faktor menghisapnya kurang, ASI dapat 

diperas dan diminumkan dengan sendok perlahan-lahan atau 

dengan memasang sonde ke lambung. Permulaan cairan 

diberukan sekitar 200 cc/ kkBB / hari.Pada alat pencernaan bayi 

premature masih belum sempurna, lambung kecil, enzim 

pencernaan belum matang. Sedangkan kebutuhan protein 3 

sampai 5 gr/ kgBB dan kalori 110 gr/kg BB, Sehingga 

pertumbuhannya dapat meningkat. 

b. Pola istirahat 

Menggambarkan tentang pola istirahat, biasanya bayi 

cenderung lebih banyak tidur (Pantiawati, 2010; h. 48-49). 
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c. Pola aktifitas 

1) Pada bayi premature murni: pergerakan kurang dan lemah. 

2) Pada dismatur pre term: sama dengan bayi premature murni 

3) Pada dismatur post term: Bayi tampak gesit, aktif dan kuat 

(Jitowijoyo S, 2009; h. 78-79). 

d. Eliminasi 

Keluarnya urin dan mekonium harus dicatat karena merupakan 

indikasi kepatenan ginjal dan saluran gastrointestinal bagian 

bawah. Anuria dapat menandakan sistem perkemihan dan feses 

yang tidak keluar mungkin disebabkan oleh infeksi atau kelainan 

sistem gastrointestinal berlangsung lebih dari 24 jam pertama 

kehidupannya (Johnson, 2004; h. 124). 

e. Lingkungan yang berpengaruh 

Lingkungan dikaji untuk mengetahui apakah kondisi lingkungan 

tempat dapat berpengaruh pada masalah yang dihadapi bayi saat 

ini. Pencegahan infeksi harus dilakukan untuk menghindari adanya 

infeksi. (Dewi, 2010; h.125) 

f. Personal hygiene 

Personal hygiene dilakukan untuk menjaga kebersihan bayi. Pada 

bayi BBLR tidak boleh dimandikan karena untuk mencegah 

terjadinya hipotermi. (Maryunani, 2009; h.29) 

B. Data Objektif 

1. Keadaan umum 

Untuk menilai status keadaan bayi, apakah keadaan bayi baik, 

lemah ataupun buruk dengan menginspeksi keadaan fisik bayi.Bayi 
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dengan BBLR biasanya mudah sakit dan keadaan umumnya lemah 

(Manuaba, 2001; h. 239). 

2. Tingkat kesadaran 

Untuk menilai status kesadaran bayi, ini dilakukan dengan 

penilaian composmentis, apatis, somnolen, sopor, koma, delirium. 

a. Compos metis yaitu kesadaran penuh, respon cukup terhadap 

stimulasi yang diberikan. 

b. Apatis yaitu acuh tak acuh terhadap keadaan sekitar. 

c. Samnolen yaitu kesadaran lebih rendah, tampak mengantuk, 

selalu ingin tidur, tidak responsive terhadap rangsangan ringan 

dan masih memberikan respon terhadap rangsangan kuat. 

d. Sopor adalah tidak memberikan respon ringan maupun sedang 

tapi masih memberikan respon kuat ditandai reflek pupil terhadap 

cahaya masih positif. 

e. Koma yaitu tidak dapat bereaksi terhadap stimulasi apapun. 

f. Delirium yaitu tingkat kesadarn palinng rendah, meronta 

(Muslihatun, dkk, 2009; h. 201). 

3. Tanda Vital 

a. Bunyi jantung 

Untuk mengetahui frekuensi bunyi jantung pada bayi normalnya 

yaitu 120-160 x/menit. Denyut jantung rata-rata pada BBLR 120 

sampai 160 per menit (Pantiawati, 2010; h. 29). 

b. Pernapasan 

Untuk mengetahui frekuensi pernapasan pada bayi. Pernafasan 

yang normal yaitu 30-60 x/menit. Pada bayi kecil, mungkin 
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terdapat retraksi dinding dada ringan dan bayi berhenti napas 

secara periodik selama beberapa detik masih dalam batas normal 

(Sudarti dan Afroh, 2010; h. 85). 

c. Suhu 

Menurut (Farrer H, 2001; h. 126) pada bayi kurang bulan 

dengan rasio permukaan terhadap volume tubuh yang besar, 

temperatur harus diawasi dengan ketat karena mudah terjadi 

hipotermi. 

Bayi yang cukup minum dan dalam kondisi kontak kulit dengan 

kulit, dapat mempertahankan suhu tubuh normalnya 36,50C– 370C 

saat berada dalam posisi KMC (Kangaroo Mother Care). Saat 

KMC dimulai, ukur suhu aksila setiap 6 jam hingga stabil 3 hari 

berturut-turut. Setelahnya dilakukan pengukuran 2 kali sehari. 

( Protap RSUD Banjarnegara, h.80) 

4. Antropometri 

Untuk mengetahui Berat badan, panjang badan, lingkar kepala, 

lingkar dada, lingkar perut, lingkar lengan normal atau tidak. 

a. Pada bayi prematuritas murni: Berat badan kurang dari 2500 

gram, panjang badan kurang dari 45 cm, lingkar kepala kurang 

dari 33 cm, lingkar dada kurang dari 30 cm. 

b. Pada bayi dismatur yang pre term: sama dengan bayi premature 

murni (Kristiyanasari, 2009; h. 23-24). 

c. Pada bayi dismatur yang post term: Berat Badan kurang dari 2500, 

panjang badan kurang atau sama dengan 46 cm, lingkar kepala 
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kurang atau sama dengan 33 cm, lingkar dada kurang atau sama 

dengan 30 cm (Proverawati, 2010; h. 3) 

5. Pemeriksaan fisik 

a. Berat lahir kurang dari 2500 gram. 

b. Untuk BBLR kurang bulan 

Tanda prematuritas: 

1) Reflek hisap masih lemah 

2) Tulang rawan telinga masih belum terbentuk 

3) Masih terdapat lanugo pada pelipis dahi, lengan tangan dan 

pungung. 

4) Alat kelamin : 

a. Pada perempuan; labia mayora belum menutup labia 

minora. 

b. Pada laki- laki; belum terjadi penurunan testis dan kulit testis 

masih rata (rugae testis belum terbentuk) 

c. Untuk BBLR, KMK 

Tanda janin tumbuh lambat: 

1) Kulit keriput 

2) Tidak dijumpai tanda prematuritas 

3) Kuku lebih panjang (Pantiawati, 2010; h. 53-54). 

Yang dapat dijumpai pada saat pemeriksaan fisik pada bayi BBLR 

antara lain: 

a. Kepala 

Untuk mengetahui adanya kelainan pada kepala bayi seperti 

hidrochepalus, cephal hematom, caput suksedenum. Biasanya 
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pada bayi kecil masa kehamilan biasanya cenderung rambut tipis 

dan jarang. 

1) Pada bayi premature murni: kepala lebih besar dari badan. 

2) Pada bayi dismatur yang pre term: sama dengan bayi 

premature murni 

3) Pada bayi dismatur yang post term: bentuk dan ukuran kepala 

sama dengan bayi normal (Kristiyanasari, 2009; h. 78-79). 

b. Muka 

Pemeriksaan pada muka dikaji untuk mengetahui warna kulit 

pada muka. 

1) Pada bayi premature murni: ekspresi wajah kurang tajam 

dibanding dengan bayi dismatur post term. 

2) Pada bayi dismatur pre term: sama dengan bayi premature 

murni 

3) Pada bayi dismatur post term: ekspresi wajah lebih tajam dari 

pada bayi premature murni. 

c. Mata 

Menurut teori (Hidayat, 2005; h. 111) keadaan mata dilihat 

untuk mengetahui kesimetrisan, konjungtiva, sklera dan adakah 

reflek mengedip serta adanya kelenjar air mata dan kelainan 

bentuk bola mata, pada pasien tidak ada kelainan pada mata. 

d. Mulut 

Untuk mengetahui kemampuan untuk menghisap.  

1) Pada bayi premature murni: reflek menghisap dan menelan 

belum sempurna. 
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2) Pada bayi dismatur pre term: sama dengan bayi premature 

murni. 

3) Pada bayi dismatur post term: reflak menghisap dan menelan 

lebih sempurna dibanding dengan bayi preterm (Pantiawati, 

2010; h. 49). 

e. Telinga 

Untuk mengetahui apakah simetris dan terdapat serumen atau 

tidak. 

1) Pada premature murni: Tulang rawan dan daun telinga masih 

immatur. 

2) Pada dismatur pre term: sama dengan bayi premature murni 

3) Pada dismatur post term: Tulang rawan dan daun telinga sudah 

matur (Jitowiyono, 2009; h. 78-79). 

f. Hidung 

Pemeriksaan hidung dilakukan untuk menilai adanya kelainan 

bentuk hidung juga untuk menentukan ada tidaknya polip, cuping 

hidung dan epitaksis (Hidayat, 2009; h. 81). 

g. Leher 

Untuk mengetahui apakah terdapat kelainan seperti terdapat 

pembesaran kelenjar tyroid dan limfe atau tidak. 

Reflek dan gerakan tampak tidak resisten, gerak reflek hanya 

berkembang sebagian (Pantiawati, 2010; h. 30). 

h. Dada dan axilla 

Untuk menilai adanya kelainan bentuk, melihat adanya 

gangguan pada pernapasan dan adanya retraksi dinding dada. 
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Pada bayi premature pernapasan belum teratur dan sering 

terdapat serangan apnu (Buku kuliah IKA FK UI, 2007; h. 1053). 

i. Abdomen 

Untuk mengetahui bentuk tidak ada distensi abdomen, tali 

pusat bersih, terbungkus kasa steril, tidak ada tanda-tanda infeksi 

dan tidak ada perdarahan. Pada bayi kecil masa kehamilan lingkar 

abdomen kurang dari normal, cekung, kurus, lemah, umbilikus 

kering berwarna kuning kehijauan (Kristiyanasari, 2009; h. 25). 

j. Genetalia 

Untuk mengetahui jenis kelamin pasien. Pada bayi BBLR 

genitalia belum sempurna, labia minora belum tertutup oleh labia 

mayora, klitoris menonjol (pada bayi perempuan). Testis belum 

turun kedalam skrotum, pigmentasi dan rugue pada skrotum 

kurang (pada bayi laki-laki) (Pantiawati I, 2010; h. 4). 

1) Pada premature murni: genitalia belum sempurna, labia minora 

belum tertutup oleh labia mayora, klitoris menonjol (pada bayi 

perempuan). Testis belum turun kedalam skrotum, pigmentasi 

dan rugue pada skrotum kurang (pada bayi laki-laki). 

2) Pada dismatur pre term: sama dengan bayi premature murni. 

3) Pada dismatur post term: genitalia sudah matang, labia minora 

tertutup labia mayora (pada bayi perempuan). Testis sudah 

turun ke skrotum (pada bayi laki-laki) (Pantiawati, 2010; h. 4). 

k. Ekstremitas 

Untuk mengetahui adanya pergerakan dan keaktifan dari 

gerakan tangan dan kaki yang terjadi pada bayi 
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1) Pada bayi premature murni: gerakan tangan dan kaki kurang 

dan lemah. 

2) Pada bayi dismatur pre term: sama dengan bayi premature 

murni. 

3) Pada bayi dismatur post term: gerakan tangan dan bayi tampak 

lebih gesi dan aktif (Pantiawati, 2010; h. 48-49). 

l. Reflek 

Dilakukan dan dilihat adanya reflek moro, rooting, walking, 

grasping, sucking, tonickneck, babinsky yang kuat atau lemah 

bahkan tidak ada. Berikut penelasannya: 

1) Reflek moro: reflaek dimana kedua lengan mulanya bergerak 

keluar dan kemudian bersama – sama seperti hendak 

memeluk sesuatu, ditimbulkan oleh rangsangan yang tiba – 

tiba.  

2) Reflek rooting (mencari): bayi baru lahir akan menoleh kearah 

dimana terjadi sentuhan pada pipinya. Bayi akan membuka 

mulutnya apabila disentuh dan berusaha untuk menghisap 

benda yang disentuhkan tersebut. 

3) Reflek sucking (menghisap): rangsangan putting susu pada 

langit – langit bayi menimbulkan reflak menghisap. Isapan ini 

akan menyebabkan areola dan ASI terpancar keluar. 

4) Reflek walking: reflek yang timbul apabila bayi di berdirikan 

ditempat yang datar atau apabila bayi d berdirikan di atas 

perut ibu kakinya akan bergerak seperti malangkah. 

Asuhan Kebidanan Neonatus..., RESA APRILIA NURYANTI, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2011



47 

 

5) Reflak grasping (menggenggam): untuk mengetahui adanya 

cedera tangan atau posisi jain, prematuritas atau cedera lahir. 

6) Reflek swallowing (menelan): Kumpulan ASI di dalam mulut 

bayi mendesak otot – otot di daerah mulut adan faring untuk 

mengaktifkan reflek menelan dan mendorong ASI ke dalam 

lambung bayi. 

7) Reflek babinsky: dorso fleksi ibu jari kaki pada paranggsangan 

telaoak kaki.  

8) Reflek mengedip: untuk mengetahui kerja paralis saraf fasialis 

atau kerusakan saraf optikus. 

9) Reflek tonick neck: ekstensi lengan dan kadang – kadang 

disertai tungkai bawah pada sisi yang sesuai dengan arah 

putar paksi kepala. (JNPK-KR, 2006; h.131). 

Pada kasus BBLR reflek tonick neck yang terjadi pada 

prematuritas murni dan dismatur pre term masih lemah 

sedangkan reflek tonick neck yang terjadi pada dismatur post 

matur lebih kuat. (Kristiyanasari, 2009; h.24) 

m. Kulit 

 Pada bayi kurang bulan kulit tipis, transparan,tampak mengkilap 

dan licin. lanugo banyak, lemak subkutan kurang.  

(Maryunani, 2009; h.24) 
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II. Interpretasi Data 

A. Diagnosa 

Diagnosa ditentukan berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil 

anamnesa dan pemeriksaan pada bayi sehingga diperoleh data yang 

mendukung diagnosa tersebut. 

Bayi Ny. X umur... hari dengan BBLR 

Data Dasar 

1. Data subjektif 

Data subjektif diperoleh dari hasil anamnesa pada pasien dan 

keluarga pasien yang dibutuhkan untuk mendukung diagnosa yang 

telah dibuat. 

2. Data objektif 

 Data objektif diperoleh dari hasil pemeriksaan fisik pada pasien untuk 

mendapatkan data yang mendukung diagnosa diatas. 

B. Masalah 

Masalah diidentifikasikan berdasarkan masalah yang ditemukan 

dengan didukung oleh data subyektif dan objektif. Masalah yang muncul 

pada bayi BBLR adalah berat bayi kurang, hipotermi, reflek hisap dan 

menelan kurang, gerakan kurang aktif (Sudarti dan Afroh, 2010; h. 32). 

C. Kebutuhan 

Sesuatu yang membutuhkan pemecahan dan penyelesaian dilihat 

dari sudut pandang tenaga kesehatan. Kebutuhan pada bayi BBLR 

adalah pemenuhan nutrisi agar BB bayi menjadi naik sampai dengan 

normal. 
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III. Diagnosa Potensial 

Yaitu dari hasil diagnosa akan muncul suatu komplikasi yang 

mendukung dari kasus BBLR yang terjadi pada bayi yaitu : 

A.  Prematuritas murni : sindrom gangguan idiopatik, pnemonia aspirasi, 

perdarahan intraventrikular, fibroplasia retrorentral, hiperbilirubinemia. 

B. Dismaturitas : sindrom aspirasi mekonium, hipoglikemia simtomatik, 

asfiksia neonatorum, penyakit membran hialin, hiperbilirubinemia. 

IV. Identifikasi kebutuhan akan tindakan segera atau kolaborasi dan 

konsultasi 

 Dari diagnosa potensial kubutuhan segera untuk mencegah terjadinya 

komplikasi yang lebih berat akibat BBLR. 

V. Perencanaan 

 Merencanakan asuhan kebidanan sesuai dengan data subjektif, objektif 

dan diagnosa kebidanan BBLR. Rencana ini meliputi : 

A. Cegah kehilangan panas. 

B. Lakukan pemantauan BB bayi. 

C. Lakukan pemenuhan nutrisi sesuai dengan advice dokter. 

D. Lakukan pemberian ASI ekslusif. 

E. Lakukan perawatan tali pusat. 

VI. Pelaksanaan 

 Melakukan asuhan kebidanan sesuai dengan perencaan yang telah 

dilakukan, yaitu : 

A. Mempertahankan suhu tubuh bayi 

B. Melakukan pemantauan BB pada bayi. 

C. Melakukan penilaian bayi 

D. Melakukan pemberian ASI ekslusif. 

E. Melakukan perawatan tali pusat 
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VII. Evaluasi 

 Merupakan bagian dari proses asuhan kebidanan untuk melakukan 

pengkajian apakah asuhan kebidanan telah berhasil keseluruhan atau 

belum sama sekali. 

  

 Data Perkembangan 

Pendokumentasian atau pencatatan manajemen kebidanan dapat 

diterapkan dengan metode SOAP. Dalam metode SOAP, S adalah data 

subjektif, O adalah data objektif, A adalah analysis/Assesment dan P  logis 

dan singkat. Prinsip dari metode SOAP ini merupakan proses pemikiran 

panatalaksanaan manajemen kebidanan. 

 

 S ( Data subjektif ) 

Atau kebidanan menurut Helan Varney langkah pertama (pengkajian data), 

turutama data yang diperoleh melalui anamnesis. Data subjektif ini 

berhubungan dengan masalah dari sudut pandang pasien. Ekspresi pasien 

mengenai kekhawatiran dan keluhannya yang dicatat sebagai kutipan 

langsung atau ringkasan yang akan berhubungan langsung dengan diagnosis. 

Data Subjektif ini nantinya akan menguatkan diagnosis yang akan disusun. 

Pada pasien yang bisu, di bagian data di belakang  huruf “S”, diberi tanda 

huruf “O” atau “X”. Tanda ini akan menjelaskan bahwa pasien adalah 

penderita tuna wicara. 

Diperlukan pengkajian dari ibu bagaimana pola aktifitas bayi pada saat 

menyusui, pada saat istirahat dan bangun serta bagaimana gerakan dan 

keaktifannya (Pantiawati, 2010; h. 48-49). 
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O (Data Objektif) 

Data objektif (O) merupakan pendokumentasian manajemen kebidanan 

menurut Helen Varney pertama (pengkajian data), terutama fisik pasien,  

pemeriksaan laboratorium / atau pemeriksaan diagnostik lain. Catatan medik 

dan informasi dari keluarga dan orang lain dapat dimasukan dalam data 

objektif ini. Data ini akan memberikan bukti gejala klinis pasien dan fakta yang 

berhubungan dengan diagnosis. 

Pada BBLR diperlukan pemeriksaan fisik dengan: 

A. Pemantauan suhu tubuh bayi. 

B. Pemantauan pengaturan dan pengawasan intake nutrisi 

C. Pemantauan pencegahan infeksi. 

D. Pemantauan penimbangan berat badan. 

E. Pemantauan pemberian oksigen 

F. Pemantauan pengawasan jalan nafas (Ismawati, 2010; h. 31-35). 

A (Assessment) 

A (Analysis/ Assessment), merupakan pendokumentasian hasil analisis 

dan interpretasi (kesimpulan) dari data subjektif dan objektif. Dalam 

pendokumentasian manajemen kebidanan, Karena keadaan pasien yang 

setiap saat bisa mengalami perubahan, dan akan ditemukan informasi baru 

dalam data subjektif maupun data objektif, maka proses pengkajian data akan 

menjadi sangat dinamis. Hal ini juga menuntut bidan untuk sering melakukan 

analisis data yang dinamis tersebut dalam rangka mengikuti perkembangan 

pasien. 

Analisis/assessment merupakan pendokumentasian manajemen kebidanan 

menurut Helen Varney langkah kedua, ketiga dan keempat sehingga 
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mencakup hal-hal berikut ini: diagnosis/ masalah kebidanan, diagnosis/ 

masalah potensial serta perlunya mengidentifikasi kebutuhan tindakan segera 

untuk antisipasi diagnosis/ masalah potensial. Kebutuhan tindakan segera 

harus diidentifikasi menurut kewenangan bidan, meliputi: tindakan mandiri, 

tindakan kolaborasi dan tindakan merujuk klien. 

Untuk menentukan diagnosa pada BBLR melalui pengkajian dari data 

subjektif dan objektif yang di buat kesimpulan, misalnya “ Bayi Ny. N umur 3 

hari, jenis kelamin laki-laki,lahir preterm dengan BBLR ”. 

P (Planning) 

Planning/perencanaan, adalah membuat rencana asuhan saat ini dan yang 

akan datang. Rencana asuhan disusun berdasarkan hasil analisis dan 

interpretasi data. Rencana asuhan ini bertujuan untuk mengusahakan 

tercapainya kondisi pasien seoptimal mungkin dan mempertahankan 

kesejahteraannya. 

Pendokumentasian P dalam SOAP ini, adalah pelaksanaan asuhan sesuai 

rencana yang telah disusun sesuai dengan keadaan dan dalam rangka 

mengatasi masalah pasien. Pelaksanaan tindakan harus disetujui oleh pasien, 

kecuali bila tindakan tidak dilaksanakan akan membahayakan keselamatan 

pasien (Setiyawati, 2009; h. ). 

Perencanaan medis yang dilakukan untuk menangani BBLR sesuai dengan 

kebutuhan, meliputi: 

A. Mempertahankan suhu tubuh bayi. 

B. Pengaturan dan pengawasan intake nutrisi 

C. Pencegahan infeksi. 

D. Penimbangan berat badan. 
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E. Pemberian oksigen 

F. Pengawasan jalan nafas (Ismawati, 2010; h. 31-35). 

 

D. Landasan Hukum Kewenangan Bidan 

Kewenangan bidan dalam memberikan asuhan kebidanan bayi dengan 

BBLR, dalam memberikan asuhan kebidanan pada Kepmenkes nomor 

1464/MENKES/PER/X/2010. 

Pasal 9  :  Bidan dalam menjalankan praktik, berwenang untuk memberikan 

pelayanan yang meliputi : (b) pelayanan kesehatan anak. 

Pasal 11 : (1) Pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud 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 

perawatan bayi baru lahir pada masa neonatal (0 – 28 

hari), dan perawatan tali pusat 

c. Penaganan kegewatdaruratan, dilanjutkan dengan 

perujukan. 

d.  Pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintah. 

e.  Pemantauan tumbuh kembang bati, anak, balita, dan pra 

sekolah. 

f.  Pemberian konseling dan penyuluhan. 
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STANDAR KOMPETENSI BIDAN 

ASUHAN BAYI BARU LAHIR 

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

komprehensif pada bayi baru lahir sehat sampai 1 bulan. 

Pengetahuan Dasar 

1. Adaptasi bayi baru lahir terhadap kehidupan diluar uterus. 

2. Kebutuhan dasar bayi baru lahir, kebersihan jalan napas, perawatan tali 

pusat, kehangatan, nutrisi, “bonding & attachment”. 

3. Penampilan dan perilaku bayi baru lahir. 

4. Tumbuh kembang yang normal pada bayi baru lahir selama 1 bulan. 

5. Memberikan imunisasi pada bayi. 

6. Masalah yang lazim terjadi pada bayi baru lahir normal seperti : caput, 

molding, monglian spot, haemangioma. 

7. Komplikasi yang lazim terjadi pada bayi baru lahir normal seperti : 

hypoglikemia, hypotermi, dehidrasi, diare dan infeksi, Ikterus. 

8. Promosi kesehatan dan pencegahan penyakit pada bayi baru lahir sampai 

1 bulan. 

9. Keuntungan dan resiko immunisasi pada bayi. 

10. Pertumbuhan dan perkembangan bayi prematur. 

11. Komplikasi tertentu pada bayi baru lahir, seperti trauma intra-cranial, 

fraktur clavicula, kematian mendadak, hematoma. 

 

 

 

 

Asuhan Kebidanan Neonatus..., RESA APRILIA NURYANTI, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2011



55 

 

Ketrampilan 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 nilai APGAR. 

4. Membersihkan badan bayi dan memberikan identitas. 

5. Melakukan pemeriksaan fisik terfokus pada bayi baru lahir dan screening 

untuk menemukan adanya tanda kelainan-kelainan pada bayi baru lahir 

yang tidak memungkinkan untuk hidup. 

6. Mengatur posisi bayi pada saat menyusu. 

7. Memberikan immunisasi pada bayi. 

8. Mengajarkan pada orang tua tentang tanda-tanda bahaya dan kapan harus 

membawa bayi untuk minta pertolongan medik. 

9. Melakukan tindakan pertolongan kegawat daruratan pada bayi baru lahir 

seperti : kesulitan bernafas/asphyksia, hypotermi, hypoglycemi. 

10. Memindahkan secara aman bayi baru lahir ke fasilitas kegawat daruratan 

apabila dimungkinkan. 

11. Mendokumentasikan temuan-temuan dan intervensi yang dilakukan. 

Ketrampilan tambahan 

1. Melakukan penilaian masa gestasi. 

2. Mengajarkan pada orang tua tentang pertunbuhan dan perkembngan bayi 

yang normal dan asuhannya. 

3. Membantu orang tua dan keluarga untuk memperoleh sumber daya yang 

tersedia di masyarakat. 
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4. Memberi dukungan kepada orang atua selama masa berduka cita yang 

sebagai akibat bayi dengan cact bawaan, keguguran atau kematian bayi. 

5. Memberi dukungan kepada orang tua selama bayinya dalam perjalanan 

rujukan diakibatkan ke fasilitas perawatan kegawatdaruratan. 

6. Memberi dukungan kepada orang tua dengan kelahiran ganda. 
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