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 BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori Medis 

1. Masa nifas  

a. Definisi nifas 

Masa nifas atau puerperium adalah masa yang dimulai sejak 1 jam 

setelah lahirnya plasenta sampai dengan 6 minggu (42 hari) setelah itu. 

Pelayanan pascapersalinan harus terselenggara pada masa itu untuk 

memenuhi kebutuhan ibu dan bayi, yang meliputi upaya 

pencegahan,deteksi dini dan pengobatan komplikasi dan penyakit yang 

mungkin terjadi, serta penyediaan pelayanan pemberian ASI, cara 

menjarangkan kehamilan, imunsasi, dan nutrisi bagi ibu (Prawirohardjo, 

2008: h.356) 

Masa nifas (puerperium) adalah masa sesudah persalinan yang 

diperlukan untuk pulih kembali alat kandungan yang lamanya 6 minggu 

(Syafrudin dan Hamidah, 2009 ; h. 110) 

Masa nifas (puerperium) adalah masa pulih kembali, mulai dari 

persalinan selesai hingga alat-alat kandungan kembali seperti prahamil 

(Bahiyatun, 2009 ; h. 2/ bab 1)  

Dari 3 pendapat diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa 

masa nifas atau puerperium adalah masa yang dimulai sejak 1 jam 

setelah lahirnya plasenta sampai pulihnya kembali alat kandungan seperti 

sebelum hamil yaitu sampai 6 minggu (42 hari) setelah persalinan. 
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b. Pembagian Periode Masa nifas  

Proses kembalinya alat-alat kandungan seperti keadaan semula 

dibagi dalam tiga periode (Bahiyatun, 2008 ; h. 2/ bab 1 ; Sulistyawati, 

2009; h. 5):   

1) Puerperium dini  

Puerperium dini merupakan masa kepulihan, yang dalam hal 

ini ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan. 

2) Puerperium intermedial  

Puerperium intermedial merupakan masa kepulihan 

menyeluruh alat-alat genitalia, yang lamanya sekitar 6-8 minggu. 

3) Remote puerperium 

Remote puerperium merupakan masa yang diperlukan untuk 

pulih dan sehat sempurna, terutama bila selama hamil atau waktu 

persalinan mempunyai komplikasi. Waktu untuk sehat sempurna dapat 

berlangsung selama berminggu-minggu, bulanan, bahkan tahunan 

(Mochtar R, 1998: h.115) 

c. Kunjungan Masa Nifas   

Program kebijakan nasional menetapkan kunjungan pada masa 

nifas dilakukan paling sedikit 4 kali kunjungan (Syafrudin dan Hamidah, 

2009 ; h. 76 – 77 ; Prawirohardjo, 2008 ; h. 123 ) : 

1) Kunjungan pertama  6-8 jam pasca persalinan 

Tujuan :   

a) Mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri. 

b) Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan: rujuk bila 

perdarahan berlanjut. 
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c) Memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota 

keluarga bagaimana mencegah perdarahan masa nifas karena 

atonia uteri. 

d) Pemberian ASI awal. 

e) Melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir. 

f) Menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermi. 

2) Kunjungan kedua  6 hari pasca persalinan 

Tujuan:  

a) Memastikan involusi uterus berjalan normal: uterus berkontraksi, 

fundus di bawah umbilikus, tidak ada perdarahan abnormal, tidak 

ada bau. 

b) Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi atau perdarahan 

abnormal. 

c) Memastikan ibu mendapatkan cukup makan, cairan dan istirahat. 

d) Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tak memperlihatkan 

tanda-tanda penyulit. 

e) Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, tali 

pusat, menjaga bayi tetap hangat dan merawat bayi sehari-hari.  

3) Kunjungan ketiga 2 minggu pasca persalinan 

Tujuan sama seperti 6 hari pasca persalinan. 

4) Kunjungan keempat 6 minggu pasca persalinan 

Tujuan:  

a) Menanyakan pada ibu tentang penyulit-penyulit yang ia atau bayi 

alami. 

b) Memberikan konseling untuk KB secara dini. 
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d. Periode pada masa nifas ini diuraikan oleh Reva Rubin dalam tiga 

tahap: 

1) Taking In 

a)  Periode ini terjadi 1-2 hari setalah melahirkan. Ibu pada 

umumnya pasif dan tergantung, perhatiannya tertuju pada 

kekhawatiran terhadap tubuhnya. 

b) Ibu akan mengulang - ulang pengalamanya waktu 

melahirkan. 

c) Tidur tanpa gangguan sangat penting untuk mencegah 

gangguan tidur. 

d) Peningkatan nutrisi mungkin dibutuhkan karena selera 

makan itu biasanya bertambah. Nafsu  makan yang kurang 

menandakan proses pengembalian kondisi ibu tidak 

berlangsung normal. 

2) Taking hold 

a) Berlangsung 2-4 hari postpartum. Ibu menjadi perhatian 

terhadap kemampuannya menjadi orang tua yang sukses 

dan meningkatkan tanggung jawab pada bayi. 

b)   Perhatian terhadap fungsi-fungsi tubuh 

c) Ibu berusaha keras untuk menguasai ketrampilan untuk 

merawat bayi, misalnya menggendong dan menyusui. Ibu 

agak sensitif dan merasa tidak mahir dalam melakukan hal 

tersebut,sehingga cenderung menerima nasehat dari 

bidan. 
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3) Letting go 

a)  Terjadi setelah ibu pulang kerumah dan sangat 

berpengaruh terhadap waktu, perhatian yang diberikan 

oleh keluarga. 

b) Ibu mengambil tanggung jawab untuk perawatan bayi. Ibu 

harus beradaptasi dengan kebutuhan bayi yang sangat 

tergantung, yang menyebabkan berkurangnya hak ibu 

dalam kebebasan dan berhubungan sosial. 

 

e.Perubahan fisiologis masa nifas 

1). Perubahan involusi uteri 

a)involusi uteri 

involusi ialah proses kembalinya uterus ke keadaan seperti sebelum 

hamil setelah melahirkan.  

Tinggi fundus uterus dan berat uterus menurut masa involusi 

Involusi  Tinggi fundus uteri Berat uterus 

Bayi lahir  Setinggi pusat 1000 gr 

Plasenta lahir 2 jari di bawah [usat 750 gr 

1 minggu Pertengahan pusat simpis 500 gr 

2 minggu Tidak teraba diatas 
simpisis 

350 gr 

6 minggu Bertambah kecil 50 gr 

8 minggu Sebesar normal 30 gr 

 
(Mochtar, Roestam, 2002: h.115 ) 

 

Asuhan Kebidanan Pada..., AIDA LARASSATY, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2012



13 
 
 
 
 

a) Servik 

Setelah persalinan, bentuk servik agak menganga seperti 

corong berwarna merah kehitaman. Konsisteninya lunak, 

kadang-kadang terdapat perlukaan kecil. Setelah bayi lahir, 

tangan masih bias masuk rongga rahim, setelah 2 jam dapat 

dilalui 2-3 hari dan setelah 7 hari hanya dapat dilalui 1 jari 

(Mochtar, Roestam, 2002: h.116). 

b) Vagina  

Estrogen pasca partum yang menurun  berperan dalam 

penipian mukosa vagina dan hilangnya rugae. Vagina yang 

semula teregang akan kembali secara bertahap ke ukuran 

sebelum hamil, enam sampai delapan minggu setelah bayi lahir. 

c) Perineum 

Jalan lahir mengalami penekanan serta peregangan 

yang sangat besar selama proses melahirkan bayi, sehingga 

menyebabkan mengendunya proses melahirkan organ ini 

bukanrobekan yang memerlukan jahitan. Proses penyembuhan 

luka episiotomy sama dengan luka operasi lain. Tanda-tanda 

infeksi (nyeri,merah panas,bengkak). Penyembuhan harus 

berlangsung dalam 2-3minggu. 

d) Anus  

Hemoroid (varices anus) umumnya terlihat. Wanita 

sering mengalami gejala terkait rasa gatal, tidak nyaman dan 

perdarahan berwarna merah teang waktu defecator. Ukuran 

hemoroid biasanya mengecil beberapa. 

Asuhan Kebidanan Pada..., AIDA LARASSATY, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2012



14 
 
 
 
 

e) Lochea  

Lokia adalah ekskresi cairan rahim selama masa 

nifas.lokia mengandung darah dan sisa jaringan desidua yang 

nekrotik dari dalam uterus. Pengeluaran lokia dapat dibagi 

berdasarkan waktu dan warnanya. 

(a) Lokia rubra  

Dikeluarkan pada hari ke 1-2 berwarna merah 

kehitaman, terdiri dari darah segar, jaringan sisa-sisa 

plasenta, dinding rahim, lemak bayi, lanugo dan sisa 

mekonium. 

(b) Sangunolenta  

Dikeluarkan pada hari ke3 sampai ke7 berwarna 

merah kuning, berisi darah dan lendir, terdiri dari sisa darah 

bercampur lender. 

(c) Serosa  

Dikeluarlkan pada hari ke7-k14 berwarna kuning 

kecoklatan, terdiri dari lebih sedikit darahdan lebih banyak 

serum, juga terdiri dari leukosit dan robekan atau laserasi 

plasenta. 

(d) Alba  

Dikeluarkan pada hari kee14 dan seterusnya 

berwarna putih, terdiri dari leukosit, sel desidua, dan sel 

epitel, selaput lender servik dan selaput jaringan yang mati. 

(Mochtar, Roestam, 2002: h.116). 
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2). Perubahan system percernaan  

(a) Nafsu makan  

Ibu biasanya lapar setelah melahirkan, sehingga ia 

boleh mengkonsumsi makanan ringan. 

(b) Motilitas  

Secara khas penurunan tonus dan motilitas otot traktus 

cerna menetap selama waktu yang singkat setelah bayi lahir. 

(c) Defekasi  

Buang air besar secara spontan bias tertunda selama 2-

3 hari setelah ibu melahirkan. Keadaan ini bias disebabkan 

karena tonus otot uterus menurun selama proses persalinan 

dan pada masa nifas, diare sebelum persalinan,enema 

sebelum melahirkan, kurang makan atau dehidrasi. 

3). Perubahan payudara 

a) Menyusui 

Sebelum laktasi dimulai, payudara teraba lunak dan 

suatu cairan kekuningan, yakni kolostrum dikeluarkan dari 

payudara.Setelah laktasi dimulai, payudara teraba hangat dan 

keras ketika disentuh. Rasa nyeri akan menetap selama sekitar 

48 jam. Susu putih kebiruan (tampak seperti susu krim) dapat 

dikeluarkan dari putting. 

b) Tidak menyusui  

Apabila wanita memilih untuk tidak menyusui dan tidak 

menggunakan obat antilaktogenik, kadar prolaktin akan turun 

dengan cepat. Sekresi kolostrum akan menetap selama 
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beberapa hari pertama setelah wanita melahirkan. Pada 

jaringan payudara, saat palpasi dilakukan pada hari ke dua dan 

ketiga, dapat ditemukan adanya nyeriseiring dimulai produksi 

ASI. Pada hari ke 3 atau ke 4 pascapartum bias terjadi 

pembengkakan. Payudara teregang (bengkak), keras,nyeri bila 

ditekan dan hangat jika diraba.  

4). Perubahan system perkemihan 

Kombinasi trauma akibat kelahiran, peningkatan kapasitas 

kandung kemih setelah bayi lahir, dan efek konduksi anastesi 

menyebabkan keinginan untuk berkemih menurun.Selain itu rasa 

nyeri pada panggul akibat dorongan saat melahirkan, laserasi 

vagina atau episiotomy menurunkan atau mengubah reflek 

berkemih. Tonus andung kemih biasanya akan pulih kembali 

dalam lima sampai tujuh hari setelah bayi lahir. 

5). Perubahan system musculoskeleton 

 Ligamen-ligamen, fasia dan diafragma pelvis yang 

meregang sewaktu kehamilan dan persalinan berangsur-angsur 

kembali seperti sediakala. 

6). Perubahan endokrin 

 Kadar esterogen menurun 10% dalam waktu sekitar 3jam 

postpartum.Progesterone turun pada hari ke 2 postpartum.Kadar 

prolaktin dalam darah berangsur-angsur hilang. 
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7). Perubahan integument 

 Kloasma yang muncul pada masa hamil biasanya 

menghilang saat kehamilan berakhir.Hipergpigmentasi aerola dan 

linea nigra tidak menghilang seluruhnya setelah bayi lahir. Pada 

beberapa wanita, pigmentai pada daerah tersebut akan menetap. 

Kulit yang meregang pada payudara, abdomen, paha dan panggul 

mungkin memudar tetapi tidak hilang seluruhnya. 

8). Abdomen  

 Apabila wanita berdiri hari pertama postpartum, 

abdomennya akan menonjol dan membuat wanita tersebut tampak 

seperti mas hamil. Dalam 2minggu setelah mlahirkan, dinding 

abdomen wanita itu akan rileks. Diperlukan sekitar 6 minggu untuk 

dinding abdomen kembali ke keadaan sebelum hamil.Kulit 

memperoleh kembali elastisitasnya, tetapi sejumlah kecil striae 

menetap.Pengembalian tonus otot bergantung pada kondisi tpnus 

sebelum hamil, latihan fisik yang tepat, jumlah jaringan lemak. 

9). Perubahan tanda-tanda vital 

a) Suhu badan 

Satu hari postpartum suhu badan akan naik sedikit (37,5-

38ºC) sebagai akibat kerja keras waktu melahirkan, kehilangan 

cairan dan kelelahan. 

b) Nadi  

Denyut nadi normal orang dewasa 60-80 kali npermenit. 

Denyut nadi dan volume sekuncup serta curah jantung tetap tinggi 

selama jam pertama setelah bayi lahir. Kemudian mulai menurun 
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dengan frekuensi yang tidak diketahui.Pada mingguke 8-10 

setelah melahirkan, denyut nadi kembali ke frekuensi sebelum 

hamil. 

c) Tekanan darah  

Tekanan darah sedikit berubah atau menetap. Hipotensi 

ortostatik, yang diindikasikan oleh rasa pusing dan seaakan ingin 

pingsan saat berdiri dapat timbul dalam 48jam pertama.Hal ini 

merupakan akibat pembengkakan limpa yang terjadi setelah 

wanita melahirkan. 

d) Pernafasan 

Keadaan pernafasan selalu berhubungan dengan keadaan 

suhu dan denyut nadi. Bila suhu dan denyut nadi tidak normal, 

pernafasan juga akan mengikutinya. 

e) Perubahan system kardiovaskuler 

Setelah terjadi deuresis yang mencolok akibat penurunan 

kadar esterogen, volume darah kembali kepada keadaan tidak 

hamil. Jumlah sel darah merah dan hemoglobin kembali normal 

pada hari ke-5. Komplikasi Masa Nifas  

    

Komplikasi yang dapat terjadi pada masa nifas :  

a. Perdarahan Postpartum 

     Perdarahan postpartum adalah perdarahan yang melebihi 500 

ml setelah bayi lahir,  yang  dapat menyebabkan perubahan tanda 

vital (pasien mengeluh lemah, berkeringat dingin, menggigil,  

sistolik < 90 mmHg, nadi > 100 x/ menit, kadar Hb < 8 g%). 
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b. Sepsis Puerperium  

      Sepsis puerperium adalah terjadinya infeksi pada saluran 

genitalia yang terjadi setelah pecah ketuban atau mulas persalinan 

hingga 42 hari setelah persalinan atau aborsi (Wiknjosastro, 2008 ; 

h. 11-52 - 12-1). 

1. Perdarahan Postpartum 

Perdarahan postpartum adalah perdarahan yang melebihi 500 ml 

setelah bayi lahir  (Prawirohardjo, 2008 ; h. 523 ). 

Perdarahan postpartum adalah taksiran kehilangan garah yang 

lebih dari 500 ml (Norwitz dan Schorge, 2008 ; h.135) 

Perdarahan postpartum adalah hilangnya darah lebih dari 500 ml 

setelah kelahiran bayi (Oxorn dan William, 2010 ; h. 412). 

Perdarahan postpartum adalah perdarahan pervaginam (keluar 

dari vagina) dengan kadar minimalnya 500 ml                               

(Hendrik, 2006 ; h. 140).  

Perdarahan postpartum adalah hilangnya darah lebih dari 500 ml 

secara cepat atau lambat setelah melahirkan                               

(Ralph dan Martin, 2009 ; h. 173) 

Dari pendapat diatas penulis mengambil kesimpulan definisi 

perdarahan postpartum adalah perdarahan pervaginam yang 

melebihi 500 ml secara cepat atau lambat  setelah bayi lahir. 

2. Pembagian Perdarahan Postpartum 

Perdarahan postpartum berdasarkan waktu terjadinya dibagi 

menjadi 2 bagian (Prawirohardjo, 2008 ; h. 524 ; Norwitz dan Schorge, 

2008 ; h. 135) : 
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a. Perdarahan post partum primer 

      Perdarahan post partum primer adalah perdarahan yang 

terjadi dalam 24 jam pertama setelah anak lahir dan biasanya 

disebabkan oleh atonia uteri, berbagai robekan jalan lahir, dan 

sisa sebagian plasenta, ruptur uteri, inversi uteri, plasenta 

abnormal, koagulopati. Dalam kasus yang jarang, bisa karena 

inversio uteri. 

b. Perdarahan post partum sekunder 

     Perdarahan post partum sekunder adalah perdarahan  yang 

terjadi setelah 24 jam pertama setelah anak lahir tetapi tidak 

melabihi 6 minggu postpartum, biasanya oleh karena sisa 

plasenta, infeksi (endometritis), koagulopati, subinvolusi lokasi 

plasenta. 

3. Sebab- sebab Perdarahan  

Sebab-sebab perdarahan Postpartum dibagi menjadi 4 kelompok 

utama  (Oxorn dan William, 2010 ; h. 413-415 ; Prawirohardjo, 2008 ; 

h. 524-528) : 

a. Atonia uteri 

     Perdarahan post partum bisa dikendalikan melalui kontraksi 

dan retraksi serat-serat myometrium. Kontraksi dan retraksi ini 

menyebabkan terlipatnya pembuluh-pembuluh darah sehingga 

aliran darah ketempat placenta menjadi terhenti. Kegagalan 

mekanisme akibat gangguan fungsi myometrium dinamakan 

atonia uteri dan keadaan ini menjadi penyebab utama perdarahan 

post partum.  
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b. Trauma dan Laserasi 

     Perdarahan yang cuklup banyak dapat terjadi dari robekan 

yang dialami selama proses melahirkan baik yang normal maupun 

dengan tindakan. Jalan lahir harus diinspeksi sesudah tiap 

kelahiran selesai sehingga sumber perdarahan dapat 

dikendalikan. 

c. Retensio sebagian atau seluruh plasenta  

     Retensio sebagian atau seluruh plasenta dalam rahim akan 

mengganggu kontraksi dan retraksi, menyebabkan sinus-sinus 

darah tetap terbuka, dan menimbulkan perdarahan post partum. 

Begitu bagian plasenta terlepas dari dinding uterus, perdarahan 

terjadi dari daerah itu. Bagian plasenta yang masih melekat 

merintangi retraksi myometrium dan perdarahan berlangsung terus 

sampai sisa organ tersebut terlepas serta dikeluarkan. Retensio 

plasenta, seluruh atau sebagian, lobus succenturiata, sebuah 

cotyledon, atau suatu fragmen  plasenta dapat menyebabkan 

perdarahan postpartum. Tidak ada kolerasi antara banyaknya 

plasenta yang masih melekat dan beratnya perdarahan. Hal yang 

perlu dipertimbangkan adalah derajat perlekatannya. 

d. Kelainan perdarahan  

      Setiap penyakit hemorrhagik ( blood dyscrasias) dapat diderita 

oleh wanita dan kadang-kadang menyebabkan perdarahan 

postpartum. Afibrinogenemia atau hipofibrinogenemia dapat terjadi 

setelah abruptio placenta, retentio janin mati yang lama didalam 

rahim, dan pada emboli cairan ketuban. Salah satu teori etiologik 
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mempostulasikan bahwa bahan thromboplastik yang timbul dari 

degenerasi dan autolisis decidua serta plasenta dapat memasuki 

sirkulasi maternal dan menimbulkan koagulasi intravaskuler serta 

penurunan fibrinogen yang berbeda. Keadaan tersebut, yaitu 

suatu  kegagalan pada mekanisme pembekuan, menyebabkan 

perdarahan yang tidak dapat dihentikan dengan tindakan yang 

biasanya dipakai untuk mengendalikan perdarahan. 

4. Retensio Sisa Plasenta 

a. Definisi Retensio Sisa Plasenta   

     Retensio sisa plasenta adalah tertinggalnya sebagian 

plasenta dalam rahim yang dapat mengganggu kontraksi dan 

retraksi,  menyebabkan sinus- sinus darah tetap terbuka, dan 

menimbulkan perdarahan postpartum (Oxorn dan William, 

2010 ; h. 415).  

     Retensio sisa plasenta adalah keadaan dimana sebagian 

plasenta belum lahir atau sisa-sisa plasenta yang tertinggal 

dalam rahim tanpa diketahui yang biasanya menimbulkan 

perdarahan pasca persalinan lambat (Sastrawinata, dkk, 2005 

; h.174). 

        Retensio sisa plasenta adalah tertinggalnya kotiledon atau 

lobus sekenturiat (Norwitz dan Schorge, 2008 ; h. 135) 

      Dari pendapat diatas penulis mengambil kesimpulan 

bahwa definisi retensio sisa plasenta adalah tertinggalnya 

sebagian plasenta atau sisa-sisa plasenta didalam uterus  

yang dapat menggaggu kontraksi dan retraksi, menyebabkan 
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sinus-sinus darah tetap terbuka dan menimbulkan perdarahan 

pasca persalinan.  

b. Etiologi  

       Faktor  yang menimbulkan terjadinya retensio sisa plasenta 

(Prawirohardjo, 2008 ; h. 524) :  

1) Kotiledon atau selaput ketuban tersisa 

2) Plasenta suksenturiata 

      Terdapat plasenta tambahan yang lebih kecil, disamping 

yang normal dan dihubungkan dengan pembuluh darah. 

Penyulit plasenta suksenturiata ada kemungkinan luput dari 

pengamatan dan tertinggal dalam rahim yang dapat 

menimbulkan komplikasi perdarahan dan infeksi. 

3) Kelainan implantasi plasenta  

 Macam- macam jenis kelainan implantasi plasenta yang 

dapat menyebabkan terjadinya perdarahan karena retensio 

sisa plasenta seperti :  

a) Plasenta akreta 

      Implantasi yang masuk kedalam otot rahim. Dapat 

menimbulkan retensi sisa plasenta yang disertai 

perdarahan atau tanpa perdarahan. 

b) Plasenta inkreta  

      Implantasi yang sangat jauh sehingga jojot 

menembus otot rahim sampai mencapai peritoneum. 

Dapat menimbulkan retensi sisa plasenta untuk 

mengatasinya perlu dilakukan histerektomi. 
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c) Plasenta perkreta  

     Implantasi yang sangat jauh  sampai menembus 

peritoneum. Dapat menimbulkan retensio sisa 

plasenta. 

d) Plasenta spuria  

          Terdapat tambahan plasenta soliter tanpa ada 

hubungan dengan pembuluh darah dengan plasenta 

induknya. Kerugian plasenta spuria dapat terjadi 

perdarahan karena tertinggal dalam rahim dan dapat 

pula menimbulkan infeksi. 

e) Plasenta membranasea 

      Pertumbuhan plasenta yang melebar dan tipis, 

sehingga dapat menimbulkan gangguan tertentu, yaitu 

terjadi plasenta previa, dan sulit dapat melepaskan diri 

sehingga dapat terjadi perdarahan primer atau 

sekunder postpartum dan retensio sisa plasenta. 

c. Faktor Predisposisi  

     Faktor yang dapat beresiko terjadinya  retensio sisa 

plasenta (Manuaba, dkk, 2007 ; h. 815 ; Oxorn dan William, 

2010 ; 414)  

1) Grandemultipara  

           Kehamilan  yang lebih dari 5 kali dapat mengakibatkan 

resiko untuk terjadinya perdarahan karena retensio sisa 

plasenta, karena plasenta akan melekat pada dinding 

uterus yang masih bagus, apabila ibu sudah sering hamil 
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maka dinding uterus makin tidak bagus dan memungkinkan 

terjadinya kelainan implantasi dan perlekatan plasenta 

sehingga dapat mempengaruhi proses pelepasan plasenta 

dan sisa plasenta. 

2) Penatalaksanaan kala III yang salah  

      Kesalahan paling sering dalam kala III adalah mencoba 

mempercepat kala III. Dorongan dan pemijatan uterus 

mengganggu mekanisme fisiologis pelepasan plasenta dan 

dapat menyebabkan pemisahan sebagian plasenta yang 

mengakibatkan perdarahan. 

3) Plasenta previa 

          Karena pada kasus plasenta previa dibagian isthmus 

uterus, pembuluh darah sedikit, sehingga perlu masuk jauh 

kedalam. 

4) Bekas oprasi pada uterus. 

          Karena bekas oprasi pada uterus dapat menyebabkan 

cacat atau jaringan parut pada miometrium sehingga 

mempengaruhi implantasi dan perlekatan plasenta. 

d. Patofisiologis 

     Proses terjadinya retensio sisa plasenta menurut 

(Prawirohardjo, 2008 ; h. 527). 

     Proses kala III didahului dengan tahap pelepasan plasenta 

yang ditandai dengan adanya semburan darah, talipusat 

memanjang dan uterus globuler sampai akhirnya tahap 

ekspulsi, plasenta lahir. Pada retensio plasenta, sepanjang 
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plasenta belum terlepas, maka tidak akan menimbulkan 

perdarahan. Sebagian plasenta yang sudah lepas dapat 

menimbulkan perdarahan yang cukup banyak (perdarahan 

kala III) dan harus diantisipasi dengan placenta manual, 

meskipun kala uri belum lewat setengah jam.  

      Sisa plasenta bisa diduga bila kala uri berlangsung tidak 

lancar, atau setelah melakukan plasenta manual atau 

menemukan adanya kotiledon yang tidak lengkap pada saat 

melakukan pemeriksaan plasenta dan masih ada perdarahan 

dari ostium uteri eksternum pada saat kontraksi rahim sudah 

baik dan robekan jalan lahir sudah terjahit. Sisa plasenta yang 

masih ada didalam rongga rahim akan menghambat 

penutupan pembuluh darah dan dapat menyebabkan 

perdarahan yang banyak. Keadaan demikian menjadikan 

salah satu faktor utama penyebab perdarahan post partum.  

e. Tanda dan gejala 

          Tanda gejala yang dapat ditimbulkan pada  retensio sisa 

plasenta menurut (Sujiyatini, dkk, 2009 ; h. 109 ; Manuaba, 

2004 ; h. 127) : 

1) Perdarahan postpartum berkepanjangan. 

2) Pengeluaran lokea normal. 

3) Dapat terjadi perdarahan yang cukup banyak disertai syok 

4) Rasa sakit didaerah uterus. 

5) Dapat berbau, akibat plasenta yang tertinggal. 

6) Dapat disertai infeksi, nadi cepat, temperatur tinggi. 
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7) Palpasi : fundus uteri masih dapat diraba lebih besar dari 

yang seharusnya. 

8) Pemeriksaan dalam: Servik terbuka dan masih dapat 

diraba sisa plasenta atau membrannya. 

f. Pemeriksaan penunjang 

      Pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada pasien 

dengan perdarahan karena retensio sisa plasenta                     

(Prawirohardjo, 2008 ; h.181 ; Manuaba, 2004 ; h. 127)  

1) Pemeriksaan darah lengkap. 

     Dilakukan sedini mungkin untuk mengetahui kadar 

hemoglobin darah yang berhubungan dengan jumlah 

kehilangan darah. 

2) USG 

     Dilakukan untuk memastikan adanya plasenta yang 

tertinggal. 

g. Penatalaksanaan medis   

     Tata laksana penanganan asuhan kebidanan retensio sisa 

plasenta (Prawirohardjo, 2008 : h. 181) :  

1) Beri antibiotik karena perdarahan juga merupakan gejala 

metritis. Antibiotik yang dipilih adalah ampisilin dengan 

dosis awal 1 G intravena dilanjutkan dengan 3 x 1 G oral 

dikombinasi dengan metronidazole 1 G supositoria 

dilanjutkan 3 x 500 mg oral. 
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2) Dengan dipayungi antibiotik tersebut, lakukan eksplorasi 

digital (bila servik terbuka) dan mengeluarkan bekuan 

darah atau jaringan. Bila serviks hanya dapat dilalui oleh 

instrumen, lakukan evakuasi sisa plasenta dengan AVM 

atau D&K . 

3) Bila kadar Hb < 8 g% berikan transfusi darah. Bila kadar 

Hb ≥
  8 g% berikan sulfas ferosus 600 mg/hari selama 10 

hari.  

h. Komplikasi  

     Komplikasi yang dapat ditimbulkan dari kejadian 

perdarahan retensio sisa plasenta (Ralph dan Martin, 2009 ; 

h.173)  

1) Renjatan / syok hipovelemik 

2) Anemia  

3) Infeksi  

Menurut Wiknjosastro (2006: 653) pada pelepasan 

plasenta selalu terjadi perdarahan karena sinus-sinus 

materanalisis ditempat insersinya pada dinding uterus terbuka. 

Biasanya perdarahan itu tidak banyak, sebab kontraksi dan 

retraksi otot-otot uterus menekan pembuluh-pembuluh darah yang 

terbuka, sehinnga lumennya tertutup, kemudian pembuluh darah 

tersumbat oleh bekuan darah. 

Sewaktu suatu bagaian dari plasenta (satu atau lebih 

lobus) tertinggal, maka uterus tidak dapat berkontraksi secara 

efektif dan keadaan ini dapat menimbulkan perdarahan. Tetapi 
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mungkin saja pada beberapa keadaan tidak ada perdarahan 

dengan sisa plasenta. 

Adanya selaput ketuban atau lobus yang tertinggal 

menyebabkan kontraksi terganggu dan menyebabkan perdarahan. 

Jika pada pemeriksaan plasenta ternyata tidak lengkap, 

harus dilakukan eksplorasi kavum uteri. Potongan-potongan 

plasenta yang tertinggal tanpa diketahui, biasanya 

menimbulkan perdarahan pasca persalinan lambat. 

Langkah-langkah penanganan perdarahan menurut 

manuaba,2007 hal.821 

1) Pemberian cairan infuse NaCL atau RL 

2) Pemberian transfuse darah  

3) Observasi keadaan umum ibu,vital sign, kontraksi uterus, 

dan jumlah perdarahan. 

4) Bila perdarahan teratasi dan keadaan umum ibu membaik 

segera lakukan pemeriksaan untuk menemukan penyebab 

perdarahan. 

5) Bila perdarahan terjadi karena sisa plasenta,pengeluaran 

dilakukan secara manual atau kuretase. 

Menurut  sarwono (2002 h.34) menyebutkan bahwa 

penatalaksanaan kuretase pada retensi sisa  plasenta 

adalah : 

1)  Kaji ulang indikasi  

2)  lakukan konseling dan persetujuan tindakan medis 
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3) persiapan alat yaitu sendok 

kuret,sondase,tenakulum,simspekulum 

4)  persiapan pasien dan pencegahan infeksi sebelum 

tindakan  

5) berilah dukungan emosional. Beri petidin 1-2 mg/kg berat 

badan secara IM atau IV sebelum prosedur. 

6) suntikan oksitosin 10 IU secara IM atau 0,2 ergometrin IM 

sebelum tindakan agar uterus berkontraksi dan 

mengurangi resiko perforasi. 

7) lakukan pemeriksaan bimanual untuk menentukan bukaan 

servik,besar,arah,konsistensi uterus dan kondisi fornises. 

8) lakukan aseptik/antiseptik pada vagina atau servik 

9) periksa apakah ada robekan servik atau hasil konsepsi 

dikanalis servikalis. Jika ada keluarkan dengan cunam 

ovum. 

Langkah-langkah kuretase 

1. menyiapkan alat dan pencegahan infeksi sebelum 

tindakan 

a)   sarung tangan panjang steril dalam bak instrumen 

b) alat perlindungan diri (celemek, masker, kacamata, 

sepatu boot) 

c)  sendok kuret 

d)  sonde uterus 

e) cunam portio/tenakulum 

f) cunam tampon 
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g) sim speculum 

h) bethadin 

i) kassa steril 

j) oksitosin 10 IU 

k)lidokain 0,5% 1 ml 

l) penampung darah dan jaringan  

m)lampu sorot 

2. Membantu ibu mengambil posisi litotomi dimeja gyn 

3. Membantu pakaian bawah ibu dan menutupi dengan kain 

4. Kolaborasi dengan dokter anasthesi untuk melakukan 

ansthesi pada ibu 

5. Mengatur dan mengarahkan lampu sorot ke arah jalan 

lahir ibu untuk melihat portio 

6. Memakai alat perlindungan diri dan sarung tangan steril 

7. Memasang sim speculum secara vertikal kemudian putar 

kebawah  

8. Memasang sim speculum secara vertikal kemudian putar 

ke atas sehingga portio tampak dengan jelas 

9. Melakukan pemeriksaan bimanual untuk menentukan 

bukaan servik dan besar uterus  

10. Melakukan antiseptik pada daerah portio dengan 

menggunakan kasa yang dibasahi bethadin dijepit dengan 

cunam tampon 

11. Melakukan jepitan pada portio di jam 11.00 dengan 

menggunakan tenakulum 
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12. Melakukan pengerokan dinding uterus bagiana depan dan 

belakang searah jarum jam dengan menggunakan sendok 

kuret,lakukan secara sistematis keluarkan jaringan 

plasenta dengan sendok kuret ,lakukan secara sistematis 

keluarkan jaringan plasenta dengan sendok kuret dari 

kavum uteri. 

13. Mengeluarkan sendok kuret,meletakkan kembali di bak 

instrument besar. 

14. Mengeluarkan tenakulum 

15. Melakukan aseptik pada daerah portio bekas jepitan 

tenakulum 

16. Melepaskan sim spekulum atas dan bawah 

17. Menempatkan hasil jaringan plasenta kedalam tempat kom 

steril 

18. Merapikan ibu 

19. Memberskan alat dan merendam pada larutan klorin 0,5% 

20. Mencuci tangan dilarutan klorin 0,5%,melepas sarung 

tangan secara terbalik. 
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B. Tinjauan Teori Asuhan Kebidanan 

1. Pengertian  

Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh 

bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, 

mulai dari pengkajian, analisis data, diagnosa kebidanan, perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi (Ambarwati dan Wulandari, 2009; h. 130). 

Prinsip proses manajemen kebidanan yaitu secara sistematis 

mengumpulkan dan memperbaharui data yang lengkap dan relevan 

dengan melakukan pengkajian yang komprehensif terhadap kesehatan 

setiap klien, termasuk mengumpulkan riwayat kesehatan dan 

pemeriksaan fisik, mengidentifikasi masalah dan membuat diagnosa 

berdasarkan interpretasi data dasar, mengidentifikasi kebutuhan terhadap 

asuhan kebidanan dalam menyelesaikan masalah dan merumuskan 

tujuan asuhan kebidanan bersama klien, memberi informasi dan support 

sehingga klien dapat  membuat keputusan dan bertanggung jawab 

terhadap kesehatannya.     

A. Membuat rencana asuhan yang komprehensif bersama klien, secara 

pribadi bertanggung jawab terhadap implementasi rencana individu, 

melakukan konsultasi, perencanaan dan melaksanakan manajemen 

dengan  kolaborasi dan merujuk klien untuk mendapatkan asuhan 

selanjutnya, merencanakan manajemen terhadap  komplikasi tertentu, 

dalam  situasi darurat dan bila ada penyimpangan dari keadaan normal, 

melakukan evaluasi bersama klien terhadap pencapaian asuhan sesuai 

dengan kebutuhan. Penulis mengambil 7 langkah varney Tinjauan 

Manajemen Asuhan Kebidanan 
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1. Tinjauan  Manajemen  Asuhan Kebidanan 

 Tinjauan manajemen asuhan kebidanan terdiri dari 7 langkah 

varney yaitu pengumpulan data dasar, interpretasi data, identifikasi 

diagnosa, menetapkan kebutuhan, menyusun rencana, pelaksanaan 

dan evaluasi. 

 Manajemen asuhan kebidanan menurut 7 langkah varney  yaitu: 

a. Pengumpulan data dasar  

  Langkah pengumpulan data dasar yang dilakukan dengan 

melakukan pengkajian melalui proses pengumpulan data yang 

diperlukan untuk mengevaluasi keadan pasien secara lengkap 

seperti riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik sesuai kebutuhan, 

peninjau catatan terbaru atau catatan sebelumnya, data 

laboratorium dan membandingkannya dengan hasil studi. Semua 

data dikumpulkan dari semua sumbur yang berhubungan dengan 

kondisi pasien (Hidayat dan Wildan, 2008 ; h. 36-37). 

b. Interpretasi data dasar 

  Langkah ini dilakukan dengan mengidentifikasi data secara 

benar terhadap diagnosa atau masalah kebutuhan pasien. 

Masalah atau diagnosa yang spesifik dapat ditemukan 

berdasarkan interpretasi yang benar terhadap data dasar. Selain 

itu sudah terpikirkan perencanaan yang dibutuhkan terhadap 

masalah (Hidayat dan Wildan,  2008; h. 37). 

c. Identifikasi diagnosa atau masalah potensial  

  Langkah ini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah 

atau diagnosa potensial yang lain berdasarkan beberapa masalah 
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dan diagnosa yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan 

antisipasi yang cukup dan apabila memungkinkan dilakukan 

proses pencegahan  atau dalam kondisi tertentu pasien 

membutuhkan tindakan segera (Hidayat dan Wildan,  2008 ; h.37). 

d. Identifikasi dan penetapan kebutuhan yang memerlukan 

penanganan segera 

  Tahap ini dilakukan oleh bidan dengan melakukan 

identifikasi dan menetapkan beberapa kebutuhan setelah 

diagnosa dan masalah ditegakan. Kegiatan bidan pada tahap ini 

adalah konsultasi, kolaborasi, dan melakukan rujukan                  

(Hidayat dan Wildan,  2008 ; h. 37) 

e. Perencanaan asuhan secara menyeluruh  

  Setelah beberapa kebutuhan pasien ditetapkan, diperlukan 

perencanaan secara menyeluruh terhadap masalah dan diagnosa 

yang ada. Dalam proses perencanaan asuhan secara menyeluruh 

juga dilakukan identifikasi beberapa data yang tidak lengkap agar 

pelaksanaan secara menyeluruh dapat berhasil                      

(Hidayat dan Wildan, 2008 ; h. 38) 

f. Pelaksanaan perencanaan  

  Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan dari semua 

rencana sebelumnya, baik terhadap masalah pasien ataupun 

diagnosa yang ditegakan. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh 

bidan secara mandiri maupun berkolaborasi dengan tim kesehatan 

lainnya (Hidayat dan Wildan, 2008 ; h. 39). 
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g. Evaluasi  

  Merupakan tahap terakhir dalam manajemen kebidanan, 

yakni dengan melakukan evaluasi dari perencanaan maupun 

pelaksanaan yang dilakukan bidan. Evaluasi sebagai bagian dari 

proses yang dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan 

pelayanan secara komprehensif dan selalu berubah sesuai 

dengan kondisi atau kebutuhan klien. Evaluasi Data 

Perkembangan Menggunakan metode SOAP yang meliputi. 

S ( subjektif )   : Segala bentuk pernyataan atau keluhan 

    dari pasien  

O ( objektif )   : Data yang diobservasi dari hasil 

    pemeriksaan oleh bidan / tenaga    

    kesehatan lain. 

A ( analisis)   : Kesimpulan dari objektif dan subjektif. 

P ( perencanaan)  : Rencana tindakan yang akan dilakukan  

    berdasarkan analisis. 

(Hidayat dan Wildan, 2008 ; h. 24 dan 39). 

Penerapan manajemen asuhan kebidanan 

a)Pengkajian 

Pengkajian adalah pengumpulan data tentang status 

kesehatan klien dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan 

(PP IBI, 2006; 136) 
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1) Data Subyektif 

a) Identitas Klien 

Nama Ibu : nama jelas dan lengkap agar tidak keliru dalam 

memberikan penanganan ( varney,2006:h.31) 

Umur : wanita yang berumur <20 tahun atau >35 tahun 

beresiko tinggi untuk hamil. Karena akan 

membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu 

maupun janinnya. Umur muda karena 

endometrium masih belum sempurna, umur diatas 

35 karena tumbuh endometriumnya kurang subur 

sehingga beresiko mengalami perdarahan pada 

masa nifas, pada teori disebutkan bahwa pada 

usia kurang dari 20 tahun alat-alat reproduksi 

belum matang,selain itu mental dan psikisnya 

belum siap,dan pada usia 20-30 tahun merupakan 

periode yang paling baik untuk melahirkan, 

Sedangkan umur lebih dari 35 alat-alat reproduksi  

sudah mulai menurun fungsinya .(Hartanto,2004 

h.30-31) 

 

Agama   :Untuk mengetahui keyakinan pasien tersebut 

untuk membimbing pasien dalam berdoa 

(varney,2006:h.31) 

Pendidikan : Tingkat pendidikan tidak saja mempengaruhi 

kerelaan seorang pasien untuk menggunakan 
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fasilitas kesehatan tapi juga dalam pemilihan 

suatu metode. Seseorang yang berpendidikan 

tinggi akan lebih memilih metode yang aman 

dan sehat (Handayani, 2010 ; h.17). 

Dalam asuhan kebidanan pada ibu nifas 

dengan retensi sisa pasenta, pendidikan akan 

mempengaruhi pengambilan keputusan dalam 

setiap pemeriksaan. 

Pekerjaan  :  

untuk mengetahui dan mengatur tingkat social 

ekonomi pasien,karena berpengaruh dalam 

gizi pasien tersebut, apabila gizi pasien kurang 

maka dapat menyebabkan  anemia pada 

pasien. Anemia saat hamil dapat 

memyebabkan perdarahan karena retensi sisa 

plasenta. (Mitayani, 2011 ; h. 15)  

Alamat  : Tempat tinggal pasien harus dituliskan dengan 

jelas dan lengkap, dengan nomor rumah, nama 

jalan, RT, RW, kelurahan dan kecamatannya, 

serta apabila ada nomor teleponnya. Kejelasan 

alamat keluarga ini amat diperlukan agar 

sewaktu-waktu dapat dihubungi, misalnya ada 

pasien menjadi sangat gawat, atau diperlukan 

tindakan operasi segera, atau perlu pembelian 

obat/ alat yang tidak tersedia di rumah sakit 
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dan lain sebagainya. Disamping itu setelah 

pasien pulang mungkn diperlukan kunjungan 

rumah. 

Daerah tempat tinggal pasien juga mempunyai 

arti epidemiologis. (Latief.2005:h,6) 

b) Alasan Datang  :  

Untuk mengetahui alasan pasien datang ke petugas 

kesehatan, misalnya pada kasus retensi sisa plasenta alasan 

pasien datang ke petugas kesehatan adalah pasien mengeluh 

mengeluarkan darah dari jalan lahir dan nmerasa lemai 

(Davey, 2005 ; h.  

c) Keluhan Utama : 

Gambaran klinis karena retensi sisa plasenta adalah untuk 

mengetahui alasan pasien tersebut mengunjungi klinik seperti 

keluhan utama perdarahan yang dialami. ( varney,2007 h.32) 

d) Riwayat Kesehatan 

pada riwayat kesehatan terutama yang dikaji 

adalah penyakit hipertensi,diabetes 

melitus,penyakit jantung,ginjal dan anemia,menurut 

saefuddin 2006).menurut manuaba,2004 hal 61 

anemia pada kehamilan sangat berpengaruh 

terhadap perdarahan masa nifas karena 

kekurangan zat besi dan darah mengalami 

pengenceran jadi susah untuk pembekuan darah.  

a.Hipertensi 
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perdarahan postpartum sesudah pengeluaran 

plasenta tidak ditemukan perdarahan pasif yang 

mendadak tetapi tampak perdarahan sedang yang 

terus menerus sampai terjadi keadaan hipovolemia 

yang serius,dicurigai hipertensi yang berat akan 

menyebabkan perdarahan hebat (cuningham 2000 

hal.480) 

b.Diabetes Melitus 

Diabetes dalam kehamilan akan menimbulkan 

kesulitan yang akan menyebabkan perubahan 

metabolik dan hormonal pada penderita yang 

dipengaruhi oleh kehamilan,biasanya penderita 

mengalami kenaikan berat badan hingga minggu ke 

38 dan saat persallinan kemingkinan harus 

menggunakan induksi atau SC. Komplikasi dari 

persalinan induksi adalah perdarahan 

postpartum.(Derek Lleweyn 2002 hal 127) 

c.Jantung 

Penyakit jantung yang disertai kehamilan denyut 

jantung dapat menguras  cadangan kekuatan 

jantung sehingga terjadi keadaan payah jantung 

yang akan memuncak saat plasenta lahir dan saat 

perdarahan postpartum sehingga diperlukan tenaga 

ekstra jantung untuk dapat melakukan 

kompensasi.(Manuaba 2010 hal 334) 
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d.Ginjal 

Penyakit ginjal dapat menaikkan tekanan darah 

selama kehamilan diantaranya golongan 

nerulonevritis akut atau kronis dengan gejala suhu 

tubuh yang meningkat serta gangguan 

miksi.(Manuaba 2010 hal 335) 

e.Anemia 

Pada kehamilan relatif terjadi anemia karena ibu 

hamil mengalami hemodilusi dengan peningkatan 

volume 30 sampai 40% yang puncaknya pada  32 

sampai 34 minggu,setelah persalinan dengan 

lahirya plasenta dan darah yang keluar ibu akan 

kehilangan zat besi sekitar 900mg. Sehingga 

mengakibatkan anemis. Dampak anemis bagi ibu 

setelah melahirkan ini akan terjadi perdarahan 

pada masa nifas.(Manuaba 2010 hal 238). 

 

e) Riwayat Obstetri 

1) Riwayat menstruasi 

Untuk mengetahui menarche, siklus haid, lama serta 

banyaknya haid, terjadi dismenorhea dan fluor albus, 

dan mengetahui hari pertama haid terakhir. Pola 

menstruasi yang lama dan banyak akan maka darah 

yang dikeluarkan banyak dan akan mengakibatkan 

terjadi perdarahan saat persalinan dan nifas. 
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f) Riwayat Pernikahan 

Yang perlu dikaji adalah umur perkawinan, karena umur 

perkawinan dibawah 20 tahun system reproduksi dan hormon 

dalam tubuhnya belum maksimal, sedangkan jika umur 

perkawinan diatas 35 tahun system reproduksi dan 

hormonnya sudah menurun sehingga rentan untuk terjadi 

perdarahan pada masa nifas (Mitayani, 2011 ; h. 18 ; 

Prawirohardjo, 2008 ; h. 524). 

2) Data Obyektif 

a. Tekanan darah 

tekanan darah pada pasien perdarahan dengan sistolik ≤90 

b. Nadi  

Menurut Everett (,2008:h.159)pada pasien dengan perdarahan 

nadi menjadi lebih cepat melebihi normal dari 100x/menit. 

c. Suhu 

Suhu pada pasien perdarahan menurut M. Nugroho (2010:167) 

menjadi turun dibawah normal 37ºc. 

d. Pernafasan 

pada Ny.N pernafasan ibu 25 kali/menit. Pernafasan cepat lebih 

dari 30 kali/menit merupakan tanda perdarahan (M. 

Nugroho,2008: 167). Status present 

1. Muka dan Ekstremitas  

Menurut M.nugroho, 2010 hal 167 menyebutkan bahwa 

perdarahan dengan retensi sisa plasenta dengan tanda-tanda 

muka pucat, serta teraba lembab dan dingin pada ekstremitas.  
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b) Mata 

Menurut teori pengkajian mata untuk mengetahui bentuk dan 

fungsi mata dengan melihat bentuk bola mata, kelopak 

mata,sklera dan konjungtiva (Priharjo ,2006;51) pada pasien 

dengan perdarahan karena retensi sisa plasenta cenderung 

terjadi anemis,konjungtiva tampak pucat.  

c) Abdomen 

abdomen teraba keras,uterus dapat berkontraksi dan TFU 

masih tinggi diatas normal yaitu setinggi pusat. Sedangkan 

menurut teori, pemeriksaan abdomen pada pasien perdarahan 

karena retensi sisa plasenta adalah dengan tanda-tanda 

uterus teraba keras dan TFU masih tinggi tidak berkurang. 

( M. Nugroho; 2010:167) 

d) Genetalia  

jumlah darah keluar dari vagina berwarna merah segar 

sebanyak ± 500 cc.  

e) Pemeriksaan Penunjang 

USG tidak dilakukan 

1. Interpretasi Data 

1) Diagnosa Kebidanan 

Ny...Umur... tahun,P A ,nifas 6 jam dengan retensi sisa plasenta 

2. Diagnosa Potensial 

Syok hipovolemik karena akan terjadi perdarahan hebat 
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3. Identifikasi Tindakan Segera, Kolaborasi Dan Konsultasi  

Identifgikasi dan menetapkan perlunya tindakan segera oleh 

bidan atau doktr dan atau untuk dikonsultasikan atau ditangani 

bersama dengan anggota tim kesehatan lain sesuai dengan kondisi 

pasien (Varney,2006:h.27)  

4. Perencanaan 

a. Pemberian infus Nacl/RL 

b. Observasi keadaan umum ibu 

c. TTV, kontraksi, perdarahan 

d. Bila perdarahan berhenti dan KU membaik segera mencari 

penyebab perdarahan 

e. Bila perdarahan terjadi karena sisa plasenta pengeluaran 

dilakukan dengan kuretase 

f. Persiapan kuret ( manuaba 2007.h;821) 

5. Pelaksanaan 

Langkah ini merupakan realisasi dari asuhan kebidanan yang 

direncanakan tindakan yang dilakukan pada kasus secara umum 

sesuai teori, mmverikan cairan infus melakukan kuretase, mengobs. 

kU ibu, pemantaun TFU, pengeluaran perdarahan kontraksi uterus, 

pemberian terapi atas advis dokte 

6. Evaluasi 

Untuk mengetahui keberhasilan dari seluruh tindakan yang dilakukan 

yaitu perlu dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi diperoleh dari data 

perkembangan yang menunjukkan bahwa kondisi ibu baik dengan 
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tanda vital ibu normal,perdarahan berhenti pengeluaran pervaginam 

yang berupa lokhea dn TFU dalam batas normal. 

Ibu nifas dengan perdarahan karena retensi sisa plasenta mulai 

membaik,tanda dan gejala maupun keluhan seperti 

cemas,lemas,pucat. Setelah itu tanda-tanda vital,kontraksi uterus,TFU 

dalam batas normal, yaitu: 

a. Tekanan darah :110/70mmHg 

b. Nadi  :80 x/menit 

c. Suhu  :36,5 c 

d. Respirasi :20x/menit 

e. Kontraksi Uterus:3jari dibawah pusat 

f. Perdaraha :50cc 

C. Aspek Hukum 

1) Landasan hukum kewenangan bidan telah diatur dalam Peraturan 

Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464 / Menkes / Per / X/ 

2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan 

Pasal 10  

(1) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksut pada pasal 9 

huruf a diberikan pada masa pra hamil, kehamilan, masa 

persalinan,  masa nifas, masa menyusui, dan masa antara dua 

kehamilan.  

(2) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksut pada ayat (1) 

meliputi : 

a. Pelayanan konseling pada masa pra hamil; 

b. Pelayanan antenatal pada kehamilan normal; 
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c. Pelayanan persalinan normal; 

d. Pelayanan ibu nifas normal; 

e. Pelayanan ibu menyusui; dan 

f. Pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan. 

(3) Bidan dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) berwenang untuk ; 

a. Episiotomi; 

b. Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II; 

c. Penanganan kegawat – daruratan, dilanjutkan dengan 

perujukan; 

d. Pemberian tablet Fe pada ibu hamil; 

e. Pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas; 

f. Fasilitas / bimbingan inisiasi menyusui dini dan promosi air 

susu ibu eksklusif; 

g. Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan 

postpartum; 

h. Penyuluhan dan konseling; 

i. Bimbingan pada komplikasi ibu hamil; 

j. Pemberian surat kematian; dan 

k. Pemberian surat keterangan cuti bersalin. 

2) Kompetensi Bidan  

Kompetensi bida pada ibu ibu nifas dan menyusui  

Kompetensi ke – 5 : Bidan memberikan asuhan pada ibu nifas dan 

menyusui yang bermutu tinggi dan tanggap 

terhadap budaya setempat.   
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a) Pengetahuan Dasar  

(1) Fisiologis nifas. 

(2) Proses involusi dan penyembuhan sesudah persalinan/ 

abortus. 

(3) Proses laktasi/ menyusui dan teknik menyusui yang benar 

serta penyimpangan yang lazim terjadi termasuk 

pembengkakan payudara, abses, mastitis, puting susu lecet, 

puting susu masuk. 

(4) Nutrisi ibu nifas, kebutuhan istirahat, aktifitas dan kebutuhan 

fisiologis lainnya seperti pengosongan kandung kemih. 

(5) Kebutuhan nutrisi bayi baru lahir, 

(6) Adaptasi psikiologis ibu sesudah bersalin dan abortus. 

(7) Bonding & attachement – orang tua dan bayi baru lahir untuk 

menciptakan hubungan positif. 

(8) Indikator subinvolusi : misalnya perdarahan yang terus 

menerus, infeksi. 

(9) Indikator masalah-masalah laktasi. 

(10) Tanda dan gejala mengancam kehidupan misalnya 

perdarahan pervaginam menetap, sisa plasenta, renjata ( 

shok ) dan preeklamsi post partum. 

(11) Indikator pada komplikasi tertentu dalam periode 

postpartum, seperti anemia kronis, hematoma vulva, retensi 

urin dan incontinentia alvi. 

(12) Kebutuhan asuhan dan konseling selama dan sesudah 

abortus. 
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(13) Tanda dan gejala komplikasi abortus. 

b)  Kertampilan Dasar 

(1) Mengumpulkan data tentang riwayat kesehatan yang terfokus, 

termasuk keterangan rinci tentang kehamilan, persalinan dan 

kelahiran. 

(2) Melakukan pemeriksaan fisik yang terfokus pada ibu. 

(3) Pengkajian involusi uterus serta penyembuhan perlukan/ luka 

jahitan. 

(4) Merumuskan diagnosa masa nifas. 

(5) Menyusun perencanaan. 

(6) Memulai dan mendukung pemberian Asi eksklusif. 

(7) Melakukan pendidikan kesehatan pada ibu meliputi perawatan 

diri sendiri, istirahat, nutrisi, dan asuhan bayi baru lahir. 

(8) Mengidentifikasi hematoma vulva dan melaksanakan rujukan 

bilamana perlu. 

(9) Mengidentifikasi infeksi pada ibu, mengobati sesuai 

kewenangan atau merujuk untuk tindakan yang sesuai. 

(10) Penatalaksanaan ibu postpartum abnormal : sisa plasenta, 

renjata dan infeksi ringan. 

(11) Melakukan konseling pada ibu tentang seksualitas dan KB 

pasca pesalinan. 

(12) Melakukan konseling dan memberi dukungan untuk wanita 

pasca aborsi. 

(13) Melakukan kolaborasi atau rujukan pada komplikasi 

tertentu. 
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(14) Memberikan antibiotik yang sesuai. 

(15) Mencatat dan mendokumentasikan temuan-temuan dan 

intervensi yang dilakukan . 

c) Ketrampilan tambahan 

(1) Melakukan insisi pada hematoma vulva. 

3) Standar pelayanan masa nifas 

Standar 13 : perawatan bayi baru lahir   

a)  Tujuan  

Menilai kondisi bayi baru lahir dan membantu dimulainya 

pernafasan serta mencegah hipotermi, hipoglikemia dan infeksi. 

b) Pernyataan standar 

Bidan memeriksa dan menilai bayi baru lahir untuk memastikan 

pernafasan spontan mencegah hipoksia sekunder, menemukan 

kelainan dan melakukan tindakan atau merujuk sesuai dengan 

kebutuhan. Bidan juga harus mencegah dan menangani hipotermi 

Standar 14 : penanganan pada dua jam pertama setelah persalinan 

a) Tujuan 

Mempromosikan perawatan ibu dan bayi yang bersih dan aman 

selama kala 4 untuk memulihkan kesehatan bayi, meningkatkan 

asuhan sayang ibu dan sayang bayi, melalui pemberian IMD. 

b) Pernyataan standar 

Bidan melakukan pemantauan ibu dan bayi terhadap terjadinya 

komplikasi dalam dua jam setelah persalinan, serta melakukan 

tindakan yang diperlukan. 

Standar 15 : pelayanan bagi ibu dan bayi pada masa nifas  
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a) Tujuan : memberikan pelayanan kepada ibu dan bayi sampai 42 

hari setelah persalinan dan penyuluhan ASI eksklusif. 

b) Pernyataan standar 

Bidan memberikan pelayanan selama masa nifas melalui 

kunjungan rumah pada hari ketiga, minggu kedua dan minggu 

keenam setelah persalinan, untuk membantu proses pemulihan ibu 

dan bayi melalui penanganan tali pusat yang benar, penemuan dini 

penanganan atau rujukan komplikasi nyang mungkin terjadi pada 

masa nifas ,serta memberikan penjelasan tentang kesehatan 

secara umum, kebersihan perorangan, makanan bergizi, 

perawatan bayi baru lahir, pemberian ASI, imunisasi dan KB. 
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