
9 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. TINJAUAN TEORI MEDIS 

1. DEFINISI 

Berat badan lahir rendah (BBLR) merupakan bayi (neonates) yang 

lahir dengan memiliki berat badan kurang dari 2500 gram atau sampai 

dengan 2499 gram (Hidayat, 2005; hal. 189). 

Bayi berat lahir rendah (BBLR) adalah bayi dengan berat badan 

dibawah 2.500 gram pada saat lahir (Fraser, 2009; hal. 761). 

Bayi berat lahir rendah (BBLR) adalah bayi lahir dengan berat badan 

1.500 gram sampai kurang dari 2.500 gram (Yulifah, 2009; hal. 16). 

Jadi, yang dimaksud dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 

adalah bayi dengan berat badan lahir kurang dari 2.500 gram tanpa 

memandang masa gestasinya. 

2. KLASIFIKASI 

a. Berat badan  

Seiring dengan semakin efektifnya teknologi dan perawatan 

neonatus, kategori berat badan lahir yang baru telah ditemukan untuk 

lebih mendefenisikan bayi berdasarkan berat badan. Kategori berat badan 

lahir rendah adalah:  

1) Bayi berat badan lahir rendah (BBLR) adalah bayi dengan berat 

badan dibawah 2.500 gram pada saat lahir. 

2) Bayi berat badan lahir sangat rendah (BBLSR) adalah bayi dengan 

berat badan dibawah 1.500 gram pada saat lahir. 
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3) Bayi dengan berat badan lahir ekstrem rendah (BBLER) adalah bayi 

dengan berat badan dibawah 1.000 gram pada saat lahir (Fraser, 

2009; hal. 761). 

b. Usia gestasi 

Bayi prematur adalah bayi yang lahir sebelum lengkap 37 minggu 

gestasi. Minggu gestasi dihitung dari hari pertama haid terakhir (HPHT) 

dan tidak berhubungan dengan berat badan bayi, panjang bayi, lingkar 

kepala bayi, atau bahkan semua pengukuran janin atau ukuran neonates. 

Oleh karena itu, yang terpenting adalah adanya hubungan antara 

dua prtimbangan yang berbeda ini, yaitu berat badan (untuk pengkajian 

pertumbuhan) dan usia gestasi (untuk pengkajian maturnitas).  

Berbagai tipe bayi BBLR dapat digambarkan:  

1) Bayi dengan laju pertumbuhan intrauterin normal pada saat lahir : 

mereka kecil karena persalinan dimulai sebelum akhir 37 minggu 

gestasi. Bayi prematur ini tumbuh sesuai dengan usia gestasi mereka 

(SMK) (Fraser, 2009; hal. 761). 

Tanda-tanda bayi prematuritas murni : 

a) Kulit tipis dan mengkilap. 

b) Tulang rawan telinga sangan lunak, karena belum terbentuk 

dengan sempurna. 

c) Lanugo (rambut halus dan lembut) masih banyak ditemukan 

terutama pada punggung. 

d) Jaringan payudara belum terlihat, puting masih berupa titik. 

e) Pada bayi perempuan, labia mayora belum menutupi labia 

minora. 
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f) Pada bayi laki-laki, skrotum belum banyak lipatan, testis kadang 

belum turun. 

g) Rajah telapak tangan kurang dari 1/3 bagian atau belum 

terbentuk. 

h) Kadang disertai dengan pernafasan yang tidak teratur. 

i) Aktivitas dan tangisnya lemah. 

j) Refleks menghisap dan menelan tidak efektif atau lemah (Atikah, 

2010; hal.2). 

2) Bayi dengan laju pertumbuhan intrauterine lambat dan yang  

dilahirkan aterm atau lebih dari aterm : bayi aterm atau post-term ini 

pertumbuhannya kurang untuk usia gestasi. Mereka kecil untuk masa 

kehamilan (KMK) (Fraser, 2009; hal. 761). 

Tanda-tanda bayi dismaturitas :  

a) Umur bayi dapat cukup, kurang atau lebih bulan, tetapi beratnya 

kurang dari 2500 gram. 

b) Gerakannya cukup aktif, tangis cukup kuat. 

c) Kulit keriput, lemak bawah kulit tipis. 

d) Bila kurang bulan, jaringan payudara kecil, puting kecil. Bila cukup 

bulan, payudara dan puting sesuai masa kehamilan. 

e) Bayi perempuan bila cukup bulan labia mayora menutupi labia 

minora. 

f) Bayi laki-laki testis mungkin telah turun. 

g) Rajah telapak kaki lebih dari 1/3 bagian.menghisap cukup kuat 

(Atikah, 2010; hal.3). 
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3) Bayi dengan laju pertumbuhan intrauterine lambat dan  sebagai 

tambahan, yang dilahirkan sebelum aterm : bayi prematur ini kecil, 

baik karena persalinan dini maupun perrtumbuhan intrauterine yang 

terganggu. Mereka kecil untuk masa kehamilan dan bayi premature 

(Fraser, 2009; hal. 761). 

4) Bayi yang diangap besar untuk masa kehamilan diberat badan 

berapa pun bila mereka berada diatas 90 persentil (Fraser, 2009; hal. 

761). 

3. ETIOLOGI ATAU FAKTOR PREDISPOSISI 

a. Factor ibu 

1) Gizi saat hamil yang kurang. 

2) Usia ibu kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. 

3) Jarak hamil dan bersalin terlalu dekat (kurang dari 1 tahun). 

4) Penyakit menahun ibu : hipertensi, gangguan pembuluh darah 

(perokok, peminum alcohol, pecandu narkotik) (Manuaba, 2010; hal. 

436). 

5) Penderita diabetes mellitus yang berat. 

6) Toksemia. 

7) Hipoksia ibu (tinggal di daerah pegunungan, hemoglobinopati, 

penyakit paru kronik). 

8) Gizi buruk (Hanifa, 2007; hal. 782). 

9) Mempunyai riwayat BBLR sebelumnya (Atikah, 2010; hal.5). 

b. Factor pekerja yang terlalu berat (Manuaba,  2010; hal. 436). 

c. Factor kehamilan 

1) Hamil dengan hidramnion (berat plasenta berkurang atau berongga). 
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2) Hamil ganda. 

3) Perdarahan antepartum. 

4) Komplikasi hamil : preeklamsia/ eklamsia, ketuban pecah dini 

(Manuaba, 2010;  hal. 436). 

d. Faktor uterus dan plasenta 

1) Kelainan pembuluh darah (hemangioma). 

2) Insersi tali pusat yang tidak normal. 

3) Uterus bikornis. 

4) Infark plasenta. 

5) Tranfusi dari kembar yang satu ke kembar yang lain. 

6) Sebagian plasenta lepas (Hanifa, 2007; hal. 782). 

7) Plasentitis vilus (bakteri, virus dan parasite). 

e. Faktor janin  

1) Cacat  bawaan. 

2) Infeksi dalam rahim (Manuaba, 2010; hal. 436). 

3) Ganda. 

4) Kelainan kromosom (Hanifa, 2007; hal. 782). 

f. Faktor yang masih belum diketahui  (Manuaba, 2010; hal.  436). 

g. Penyebab lain 

1) Keadaan social ekonomi yang rendah (Hanifa, 2007; hal.  782).  

2) Pengawasan antenatal yang kurang. 

3) Kejadian prematuritas pada bayi yang lahir dari perkawinan yang 

tidak sah, yang ternyata lebih tinggi bila dibandingkan dengan bayi 

yang lahir dari perkawinan yang sah (Atikah, 2010; hal.6). 
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4. KOMPLIKASI   

Komplikasi yang dapat timbul pada bayi berat badan lahir rendah 

adalah sebagai berikut : 

a. Apirasi mekonium yang sering diikuti pneumotoraks, ini disebabkan 

distress yang sering dialami bayi ini pada persalinan. Insiden indiopathic 

respiratory distress syndrome berkurang oleh karena IUGR mempercepat 

maturnya jaringan paru (Hanifa,2007; hal. 782). Aspirasi meconium ini 

dapat menyebabkan kolaps paru-paru atau pneumotoraks (Manuaba, 

2010; hal. 440). 

b. Hipoglikemia janin, cadangan glikogen yang rendah (Manuaba, 2010; hal. 

440). Hipoglikemia terutama bila pemberian minum terlambat. Agaknya 

hipoglikemia ini disebabkan oleh berkurangnya cadangan glikogen hati 

dan meningginya metabolisme bayi (Hanifa, 2007; hal. 782). 

c. Penyakit membrane hialin : disebabkan karena surfaktan paru belum 

sempurna atau cukup, sehingga alveoli kolaps. Sesudah bayi 

mengadakan inspirasi, tidak tertinggal udara residu dalam alveoli, 

sehingga selalu dibutuhkan tenaga negative yang tinggi untuk pernafasan 

berikutnya. 

d. Asfiksia neonatorum 

Bayi dismatur lebih sering menderita asfiksia neonatorum dibandingkan 

dengan bayi biasa. 

e. Hiperbilirubinemia 

Merupakan suatu keadaan pada bayi baru lahir dimana kadar bilirubin 

serum total lebih dari 10 mg% pada minggu pertama dengan ditandai 

dengan ikterus, keadaan ini terjadi pada bayi baru lahir yang sering 
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disebut sebagai ikterus neonatorum yang bersifat patologis atau lebih 

dikenal dengan hiperbilirubinemia yang merupakan suatu keadaan 

meningkatnya kadar bilirubin di dalam jaringan ekstra vaskuler sehingga 

konjungtiva, kulit dan mukosa akan berwarna kuning. Keadaan tersebut 

juga berpotensi besar terjadi kern ikterus yang merupakan kerusakan otak 

akibat perlengketan bilirubin indirek pada otak (Hidayat, 2005; hal. 192). 

5. DIAGNOSA 

Untuk merumuskan diagnose kebidanan, bidan harus menganalisi 

data yang diperoleh dari hasil pemantauan yang kontinu pada bayi dan dari 

observasi serta diskusi dengan orang tua. Diagnose bisa berupa diagnose 

fisik, kognitif, atau psikologis (Bobak, 2005; hal. 894). 

Pada bayi dengan berat badan lahir rendah termasuk kelompok risiko 

tinggi dapat ditemukan beberapa diagnose atau masalah kebidanan yang 

kemungkinan terjadi diantaranya: 

a. Tidak efektifnya termoregulasi. 

b. Intolerans aktivitas. 

c. Resiko tinggi gangguan integritas kulit  

d. Risiko tinggi infeksi (Hidayat, 2005; hal. 190). 

6. PENATALAKSANAAN MEDIS 

Mengingat belum sempurnanya kerja alat-alat tubuh yang perlu untuk 

pertumbuhan dan perkembangan dan penyesuaian diri dengan lingkungan 

hidup diluar uterus maka perlu diperhatikan pengaturan suhu lingkungan, 

pemberian makanan dan bila perlu pemberian oksigen, mencegah infeksi 

serta mencegah kekurangan vitamin dan zat besi. 

a. Pengaturan suhu 
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Bayi premature mudah dan cepat sekali menderita hipotermia bila 

berada dilingkungan yang dingin. Kehilangan panas disebabkan oleh 

permukaan tubuh yang relative lebih luas bila dibandingkan dengan berat 

badan, kurangnya jaringan lemak dibawah kulit dan kurangnya lemak 

coklat (brown fat).Untuk mencegah hipotermi, perlu diusahakan 

lingkungan yang cukup hangat untuk bayi dan dalam keadaan istirahat 

konsumsi oksigen paling sedikit, sehingga suhu tubuh bayi tetap normal. 

Bila bayi dirawat didalam incubator, maka suhunya untuk bayi dengan 

berat badan kurang dari 2 kg adalah 350C dan untuk bayi dengan berat 

badan 2-2,5 kg 340C, agar ia dapat mempertahankan suhu tubuh sekitar 

370C. kelembaban incubator berkisar antara 50-60%. Kelembaban yang 

lebih tinggi diperlukan pada bayi dengan sindroma gangguan pernafasan. 

Suhu incubator dapat diturunkan 10C per minggu untuk bayi dengan berat 

badan 2 kg dan secara berangsur-angsur ia dapat diletakkan didalam 

tempat tidur bayi dengan suhu lingkungan 270-290C. Bila incubator tidak 

ada, pemanasan tidak dapat dilakukan dengan membungkus bayi dan 

meletakkan botol-botol hangat disekitarnya atau dengan memasang 

lampu petromaks di dekat tempat tidur bayi. Cara lain untuk 

mempertahankan suhu tubuh bayi sekitar 360C-370C adalah dengan 

memakai alat perspexheat shield yang diselimuti pada bayi di dalam 

incubator. Alat ini berguna untuk mengurangi kehilangan panas karena 

radiasi. Akhir-akhir ini telah mulai digunakan incubator yang dilengkapi 

dengan alat temperature sensor (thermistor probe). Alat ini di tempelkan 

dikulit bayi.Suhu incubator dikontrol oleh alat servomechanism. Dengan 

cara ini suhu kulit bayi dapat dipertahankan pada derajad yang telah 
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ditetapkan sebelumnya. Alat ini sangat bermanfaat untuk bayi dengan 

berat yang sangat rendah. 

Bayi dalam incubator hanya dipakaikan popok. Hal ini penting 

untuk memudahkan pengawasan mengenai keadan umum, perubahan 

tingkah laku, warna kulit, pernapasan, kejang dan sebagainya sehingga 

penyakit yang sedang diderita dapat dikenal sedini-dininya dan tindakan 

serta pengobatan dapat dilaksanakan secepat-cepatnya. 

b. Perawatan bayi dalam incubator  

Merupakan cara pemberian perawatan pada bayi dengan 

dimasukkan kedalam alat yang berfungsi membantu terciptanya suatu 

lingkungan yang cukup dengan suhu yang normal. Dalam pelaksanaan 

perawatan di dalam incubator terdapat 2 cara yaitu dengan cara tertutup 

dan terbuka. 

Incubator tertutup : 

1) Incubator harus selalu tertutup dan hanya dibuka apabila dalam 

keadaan tertentu seperti apnea, dan apabila membuka incubator 

usahakan suhu bayi tetap hangat dan oksigen harus selalu 

disediakan.  

2) Tindakan perawatan dan pengobatan diberikan melalui hidung. 

3) Bayi harus keadaan telanjang (tidak memakai pakaian) untuk 

memudahkan observasi. 

4) Pengaturan panas disesuaikan dengan berat badan dan kondisi 

tubuh. 

5) Pengaturan oksigen selalu diobservasi. 
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6) Incubator harus ditempatkan pada ruangan yang hangat kira-kira 

dengan suhu 270C. 

Incubator terbuka: 

1) Pemberian incubator dilakukan dengan keadaan terbuka saat 

pemberian perawatan pada bayi. 

2) Menggunakan lampu pemanas untuk memberikan keseimbangan 

suhu normal dan kehangatan. 

3) Membungkus dengan selimut hangat. 

4) Dinding keranjang ditutup dengan kain atau yang lain untuk 

mencegah aliran udara. 

5) Kepala bayi harus ditutup karena banyak panas yang hilang melalui 

kepala. 

6) Pengaturan suhu incubator disesuaikan dengan berat badan sesuai 

dengan ketentuan dibawah ini (Hidayat, 2005; hal. 192). 

c. Makanan bayi  

Pada bayi premature reflex hisap, telan dan batuk belum 

sempuran, kapasitas lambung masih sedikit, daya enzim pencernaan 

terutama lipase masih kurang disamping itu kebutuhan protein 3-5 g/hari 

dan tinggi kalori (110 kal/kg/hari), agar berat badan bertambah sebaik-

baiknya. Jumlah ini lebih tinggi dari yang diperlukan bayi cukup bulan. 

Pemberian minum dimulai pada waktu bayi berumur tiga jam agar bayi 

tidak menderita hipoglikemia dan hiperbilirubinemia. 

Sebelum pemberian minum pertama harus dilakukan pengisapan 

cairan lambung. Hal ini perlu untuk mengetahui ada tidaknya atresia 

esophagus dan mencegah muntah.Pengisapan cairan lambung juga 
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dilakukan pada setiap sebelum pemberian minum berikutnya. Pada 

umumnya bayi dengan berat lahir 2.000 gram atau lebih dapat menyusu 

pada ibunya. Bayi dengan berat kurang dari 1.500 gram kurang mampu 

menghisap air susu ibu atau susu botol, terutama pada hari-hari pertama. 

Dalam hal ini bayi diberi minum melalui sonde lambung (orogastric – 

intubation). 

Sesudah 5 hari bayi dicoba menyusu pada ibunya. Bila daya isap 

cukup baik maka pemberian ASI diteruskan. Ada kalanya daya isap bayi 

kecil ini lebih baik dengan dot dibandingkan dengan putting susu ibu. 

Pada keadaan ini air susu ibu dipompa dan diberikan melalui botol. Cara 

pemberian melalui susu botol adalah dengan frekuensi pemberian yang 

lebih sering dalam jumlah susu yang sedikit. Frekuensi pemberian minum 

makin berkurang dan bertambahnya berat bayi. Jumlah cairan yang 

diberikan pertama kali adalah 1-5 ml/jam dan jumlahnya dapat ditambah 

sedikit demi sedikit setiap 12 jam. Penambahan susu tersebut tergantung 

dari jumlah susu yang tertinggal pada pemberian minum sebelumnya 

(gastric residual), untuk mencegah regurgitas/ muntah atau distensi 

abdomen. Banyakanya cairan yang diberikan adalah 60 ml/kg/hari, dan 

setiap hari dinaikkan sampai 200 ml/kg/hari pada akhir minggu kedua. Air 

susu yang paling baik adalah air susu ibu (ASI). Bila bayi belum dapat 

menyusu, ASI dapat dipompa dan dimasukkan ke dalam botol steril. Bila 

ASI tidak ada, susunya dapat diganti dengan susu buatan yang 

mengandung lemak yang mudah dicerna bayi dan mengandung 20 kalori 

per 30 ml air atau sekurang-kurangnya bayi mendapat 110 kal/ kg berat 

badan per hari. 
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Oleh karena mudahnya terjadi regurgitasi dan pneumoni aspirasi 

pada bayi BBLR, maka hal-hal dibawah ini harus diperhatikan pada 

pemberian minum bayi tersebut. 

1) Bayi diletakkan pada sisi kanan untuk membantu mengosongkan 

lambung, atau dalam posisi setengah duduk dipangkuaan perawat 

atau dengan meninggikan kepala dan bahu 300C ditempat tidur bayi, 

atau tidur tengkurap. 

2) Sebelum susu diberikan, diteteskan dahulu dipunggung tangan untuk 

merasakan apakah susu cukup hangat dan apakah keluarnya satu 

tetes dalam setiap detik. 

3) Pada waktu bayi minum harus diperhatikan apakah ia menjadi biru, 

ada gangguan pernafasan atau perut kembung. Pengamatan 

dilakukan terus sampai kira-kira setengah jam sesudah minum. 

Gumpalan susu dimulut harus dibersihkan dengan memberikan 3-4 

sendok the air yang sudah masak. 

4) Untuk mencegah perut kembung, bayi diberi minum sedikit-sedikit 

dengan perlahan-lahan dan hati-hati. Penambahan susu setiap kali 

minum tidak boleh lebih dari 30 ml sehari atau tidak boleh lebih dari 5 

ml tiap kali. 

5) Sesudah minum, bayi didudukkan atau diletakkan diatas pundak 

selama 10-15 menit untuk mengeluarkan udara dilambung dan 

kemudian ditidurkan pada sisi kanan atau tidur dalam posisi 

tengkurap. Hal ini dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi 

regurgitasi atau muntah oleh karena dalam posisi tengkurap ini susu 

berada di antrum pilorikum yang letaknya agak jauh dari esophagus; 
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udara bergeser kea rah kardia dan terjadilan pengeluaran udara 

tanpa makanan. 

6) Bila bayi biru atau mengalami kesukaran dalam bernafas pada waktu 

minum, kepala bayi harus segera direndahkan 300, cairan dimulut 

dan di faring diisap. Bila bayi masih tetap biru dan tidak bernafas, 

harus segera diberi oksigen dan pernafasan buatan, kalau perlu 

dilakukan resusitasi dan memasang endotrakeal intubasi. 

Kadang-kadang diperlukan pemberian makanan melalui kateter. 

Sebaiknya digunakan kateter dari polietilen yang dapat tinggal dilambung 

selama 4-5 hari tanpa iritasi.Kateter dari karet mudah menyebabkkan 

iritasi dan infeksi. 

1) Yang dipakai kateter no. 8 untuk bayi kurang dari 1.500 gram dan no. 

10 untuk bayi diatas 1.500 gram. 

2) Panjang kateter yang dimasukkan bila melalui mulut ialah sama 

dengan ukuran dari pangkal hidung ke prosessus xifoideus; bila 

melalui hidung, ditambah dengan jarak dari pangkal hidung ke liang 

telinga. 

3) Mual-mual dicoba dulu dengan air yang sudah masak apakah kateter 

dapat dilalui. 

4) Setelah kateter dimasukkan, dilihat apakah bayi menjadi sesak nafas 

atau tidak; bila sesak nafas mungkin kateter masuk trakea. 

5) Kemudian cairan lambung diisap dan diperiksa keasamannya dengan 

kertas lakmus. Bila cairan berwarna hijau, kateter ditarik kira-kira 2 

cm, kemudian diisap lagi. 
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6) Sebuah corong berukuran (misalnya tabung suntikan yang 10-20 ml) 

diletakkan pada ujung kateter sebelah luar dan cairan susu 

dimasukkan ke dalam corong, lalu dibiarkan mengalir ke lambung. 

7) Setelah minum, bayi didudukkan atau diletakkan kepalanya dipundak 

si pemberi minum selama 10-15 menit dan kemudian ditidurkan pada 

sisi kanan atau tengkurap. 

Bila daya isap dan menelan mulai baik, kateter secara berangsur-

angsur dapat diganti dengan pipet, sendok atau botol dengan dot. Bayi 

yang sangat kecil tanpa gangguan pernafasan dapat diberi makanan 

melalui tetesan lambung (gastric drip). Kateter yang telah dimasukkan ke 

dalam lambung dihubungkan dengan botol infuse yang berisi susu yang 

digantungkan setinggi satu meter dari atas bayi. Susu diberikan dengan 

tetes yang teratur sebanyak 60 ml/kg berat badan sehari, dan tiap hari 

dinaikkan sampai 200 ml/kg berat badan pada akhir minggu kedua. 

Botol dan alat yang menghubungkan dengan keteter diganti setiap 

8 jam. Tindakan aseptic dan antiseptic pada pembuatan, penyediaan dan 

pemberian susu harus selalu diperhatikan. 

d. Bayi premature  

Mudah sekali diserang infeksi.Ini disebabkan karena daya tahan 

tubuh terhadap infeksi berkurang, relative belum sanggup membentuk 

antibody dan daya fagositosis serta reaksi terhadap peradangan belum 

baik. Oleh karena itu perlu dilakukan tindakan pencegahan yang dimulai 

pada masa perinatal: memperbaiki keadaan social-ekonomi, program 

pendidikan (nutrisi; kebersihan serta kesehatan; mencegah tuna-aksara; 

keluarga berencana; perawatan antenatal, natal dan postnatal), screening 
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(TORCH, hepatitis, AIDS), vaksinasi tetanus, tempat kelahiran dan 

perawatan yang terjamin kebersihannya; dan masa postnatal: kalau 

keadaan ibu dan bayi mengizinkan maka bayi dirawat bersama ibu dan 

diberi air susu ibu. Tindakan aseptic dan antiseptic harus selalu 

digalakkan, baik dirawat gabung maupun dibangsal neonates. Infeksi 

yang seringterjadi  ialah infeksi silang melalui para dokter, perawat, bidan 

dan petugas lain yang berhubungan dengan bayi. Untuk mencegah ini 

para petugas perlu disadarkan akan bahaya infeksi pada bayi. 

Selanjutnya perlu :  

1) Diadakan pemisahan antara bayi yang kena infeksi dengan bayi yang 

tidak kena infeksi. 

2) Mencuci tangan tiap kali sebelum dan sesudah memegang seorang 

bayi. 

3) Membersihkan tempat tidur bayi segera setelah tidak dipakai lagi. 

4) Membersihkan ruangan pada waktu-waktu tertentu. 

5) Setiap bayi mempunyai perlengkapan sendiri. 

6) Kalau mungkin setiap bayi dimandikan ditempat tidurnya masing-

masing dengan perlengkapan sendiri. 

7) Setiap petugas dibangsal bayi harus memakai pakaian yang telah 

disediakan. 

8) Petugas yang menderita penyakit menular dilarang merawat bayi. 

9) Kulit dan tali pusat bayi harus dibersihkan sebaik-baiknya. 

10) Para pengunjung orang sakit hanya boleh melihat bayi dari belakang 

kaca (Haniva, 2007; hal. 778-781). 

e. Pencegahan infeksi  
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Bayi BBLR, terutama bayi premature rentan terhadap infeksi 

karena imaturitas system pertahanan tubuh mereka kurang (Fraser, 2009; 

hal. 772). 

Bayi premature mudah sekali terkena infeksi, karena daya tahan 

tubuh yang masih lemah, kemampuan leukosit masih kurang, dan 

pembentukan antibody belum sempurna. Oleh karena itu, upaya preventif 

sudah dilakukan sejak pengawasan antenatal sehingga tidak terjadi 

persalinan prematuritas (BBLR). Dengan demikian perawatan dan 

pengawasan bayi prematuritas secara khusus dan terisolasi dengan baik 

(Manuaba, 2010; hal. 439). 

f. Mempertahankan fungsi ginjal  

System ginjal yang tidak matur pada bayi premature tidak mampu: 

1) Secara adekuat mengekskresi metabolit dan obat-obatan. 

2) Mengonsentrasi urine. 

3) Mempertahankan keseimbangan asam-basa, cairan atau elektrolit. 

Bidan mengkaji masukan dan haluan serta berat jenis urine, 

memantau nilai-nilai laboratorium untuk menilai keseimbangan asam 

basa dan elektrolit, dan mengobservasi gejala toksisitas obat (Bobak, 

2005; hal. 892). 

g. Penanganan pada kehidupan sehari-hari ibu 

1) Tekankan pada ibu bahwa mencuci tangannya secara sering adalah 

penting. 

2) Selama siang hari, ibu dapat melakukan segala hal yang ia suka (ia 

dapat berjalan, berdiri, duduk, atau berbaring). 
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3) Posisi tidur terbaik bagi ibu selama KMC adalah posisi duduk 

bersandar. Jika tempat tidur ibu tidak dapat diatur, ibu dapat 

menggunakan beberapa bantal untuk menyangga dirinya. Ia juga 

dapat tidur miring. 

4) Ketika ibu membutuhkan waktu berpisah dengan bayi untuk hygiene 

atau alasan lain, maka : 

a) Minta anggota keluarga melakukan kontak langsung dengan bayi 

ketika ada. 

b) Pakaikan baju pada bayi, letakkan ditempat tidur yang hangat, 

dan selimuti sampai ibu atau anggota keluarga ada untuk 

melakukan kontak langsung dengan bayi (karyuni, 2007; hal. 46).  

h. Memantau kondisi bayi 

1) Jika bayi menjalani KMC kontinu, ukur suhu tubuh bayi dua kali 

sehari. 

2) Ajari ibu cara mengamati pola pernafasan bayi, dan jelaskan variasi 

normalnya. Jika bayi berhenti bernafas, minta ibu menstimulasi bayi 

bernafas dengan menggosok punggung bayi selama 10 detik. Jika 

bayi tidak mulai bernafas dengan segera, resusitasi bayi dengan 

menggunakan kantung dan masker. 

3) Ajarkan ibu cara mengenali tanda-tanda bahaya (apnea, penurunan 

pergerakan, letargi atau makan dengan buruk). 

4) Berespon terhadap setiap kekhawatiran yang mungkin dialami ibu. 

Jika bayi makan dengan buruk, tentukan apakah teknik ibu tidak 

benar, bayi masih terlalu imatur, atau bayi sedang sakit (karyuni, 

2007; hal. 46). 
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i. Pemulangan dan tindak lanjut 

1) Jika bayi makan dengan baik dan tidak terdapat masalah lain yang 

membutuhkan hospitalisasi, pulangkan bayi. Keadaan ini mungkin 

berlangsung dalam beberapa hari sampai minggu, yang bergantung 

pada ukuran awal bayi dan masalah yang lain yang dialaminya. 

2) Pastikan bahwa ibu nyaman dengan kemampuannya merawat bayi 

dan melanjutkan KMC dirumah dan dapat datang secara teratur 

untuk kunjungan tindak lanjut. 

3) Selama minggu pertama setelah pemulangan dari rumah sakit, 

timbang bayi setiap hari, jika mungkin dan diskusikan setiap masalah 

dengan ibu. Berikan dukungan dan dorongan kepada ibu. 

4) Setelah seminggu pertama, lihat ibu dan bayi dua kali seminggu 

sampai sekitar 40 minggu pascamenstruasi atau jika berat badan 

bayi lebih dari 2,5 kg. Timbang bayi dan anjurkan ibu untuk mulai 

menyapih bayi dari KMC segera setelah bayi menjadi kurang toleran 

terhadap posisi tersebut. 

5) Ketika bayi disapih dari KMC, teruskan tindak lanjut setiap bulan 

untuk memantau pemberian makan dan tumbuh kembang sampai 

usia bayi beberapa bulan (Karyuni, 2007; hal. 47). 

j. Pemberian vitamin K1 

1) Injeksi 1 mg IM sekali pemberian, 

2) Per oral 2 mg sekali pemberian atau 1mg 3 kali pemberian (saat lahir, 

umur 3-10 hari, dan umur 4-6 minggu) (Pantiawati, 2010; hal. 55). 

k. Teraphi intravena  
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Glukosa, campuran asam amino, atau emulsi lemak dapat  

diberikan melalui vena periver secara tersendiri atau terkombinasi apabila 

bayi BBLR tidak cukup mendapat kalori kalau hanya diberikan makanan 

per oral. Bayi dengan berat kurang dari 1.500 gram dan mendapat 

suplementasi cairan intravena yang mengandung nitrogen akan 

menaikkan beratnya kembali dan serangan apneu pun berkurang. 

Tambahan berat, panjang dan lingkar kepala seperti yang terjadi dalam 

kandungan dapat dicapai dengan memberikan campuran hidrolisat 

protein, glukosa, dan intralipid secara intravena ( Atikah, 2010; hal. 76). 

l. Oksigenasi  

Meskipun teraphi oksigen bisa menyelamatkan nyawa dan 

kadang-kadang harus diberikan dalam konsentrasi tinggi untuk periode 

yang lama, teraphi ini juga mempunyai potensi yang membahayakan dan 

harus diberikan dengan hati-hati . Dysplasia bronkopulmoner (BPD) 

merupakan kerusakan paru yang umum menyertai bayi, terutama bayi 

premature, dimana area fokal emfisema berkembang di paru-paru. 

Penyebab tidak diketahui, tetapi kondisi tersebut bisa berkembang 

sebagai suatu gejala sisa terhadap kerusakan alveolar yang disebabkan 

oleh penyakit paru, penggunaan konsentrasi oksigen yang tinggi. 88% 

sampai 93% jika diberi oksigen dan berat badan lahir < 1.500 gram, 90% 

sampai 95% jika diberi oksigen dan berat badan lahir > 1.500 gram 

(Bobak, 2005; h. 896-897). Ekspansi paru yang buruk merupakan 

masalah serius bagi bayi preterm BBLR, akibat tidak adanya alveoli dan 

surfaktan. Konsentrasi O2 yang diberikan sekitar 30-35% dengan 

menggunakan head box, konsentrasi O2 yang tinggi dalam masa yang 
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panjang akan menyebabkan kerusakan pada jaringan retina bayi yang 

dapat menimbulkan kebutaan (Atikah, 2010; hal. 35).  

 

 

 

m. Fototeraphy  

1) Foto dada ataupun babygram diperlukan pada bayi baru lahir dengan 

umur kehamilan kurang bulan dimulai pada umur 8 jam atau dapat 

diperkirakan akan terjadi sindrom gawat nafas. 

2) USG kepala (Atikah, 2010; hal. 61). 

7. PENCEGAHAN 

Upaya mencegah terjadinya peralinan prematuritas atau bayi berat 

lahir rendah lebih penting daripada menghadapi kelahiran dengan berat yang 

rendah, yaitu : 

a. Upayakan agar melakukan asuhan antenatal yang baik, segera 

melakukan konsultasi-merujuk penderita bila terdapat kelainan. 

b. Meningkatkan gizi masyarakat sehingga dapat mencegah terjadinya 

persalinan dengan BBLR. 

c. Tingkat penerimaan gerakan keluarga berencana. 

d. Anjurkan lebih banyak istirahat bila kehamilan mendekati aterm atau tirah 

baring bila terjadi keadaan yang menyimpang dari partun normal 

kehamilan. 

e. Tingkat kerjasama dengan dukun beranak yang masih mendapat 

kepercayaan masyarakat (Manuaba, 2010; hal. 440).  
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f. Mengkonsumsi tablet zat besi secara teratur sebanyak 1 tablet per hari. 

Lakukan minimal sebanyak 90 tablet. Mintalah tablet zat besi saat 

berkonsultasi dengan ahli. 

g. Penyuluhan kesehatan tentang pertumbuhan dan perkembangan janin 

dalam rahim, tanda bahaya selama kehamilan dan perawatan diri selama 

kehamilan agar mereka dapat menjaga kesehatanya dan janin yang 

dikandung dengan baik. 

h. Memberikan pengarahan kepada ibu hamil dan keluarganya untuk 

mengenali tanda-tanda bahaya selama kehamilan dan mendapatkan 

pengobatan terhadap masalah-masalah selama kehamilan (Atikah, 2010; 

hal. 50).  

 

B. TINJAUAN TEORI ASUHAN KEBIDANAN 

Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang dugunakan oleh bidan 

dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis mulai dari 

pengkajian analisa data, diagnosa kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi (IBI, 2006; hal. 126). 

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. 
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Adapun penerapan 7 langkah varney tersebut dalam kasus balita dengan 

BBLR 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 study. 

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 adalah menetapkan diagnosis atau masalah 

berdasarkan penafsiran data dasar yang telah dikumpulkan. Diagnosis pada 

dasarnya sangat relevan dengan daya objektif, sedangkan untuk masalah lebih 

cendrung subjektifitas/ respon klien terhadap tindakan yang akan dan atau yang 

telah dilakukan karena belum tentu setiap individu merasakan masalah yang 

sama dalam kondisi/ menerima diagnosis yang sama.  

Langkah III : mengidentifikasi diagnosis atau masalah potensial 

Kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis atau masalah potensial. 

Langkah ketiga mengidentifikasi diagnosis atau masalah potensial berdasarkan 

diagnosa mengantisipasi penanganannya atau masalah yang telah ditetapkan 

(pada langkah kedua). Dengan perkatan identik dengan komplikasi dan tak dapat 

dipungkiri bahwa senormal apapun setiap diagnosis atau masalah yang telah 

ditegakkan mempunyai kecendrungan munculnya diagnosis atau masalah baru 
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(diagnosis kebidanan yang telah ditegakkan tidak menutupi kemungkinan akan 

terjadinya komplikasi). 

Langkah IV : identifikasi perlunya penanganan segera 

Langkah ini bertujuan menetapkan kebutuhan terhadap tindakan segera, 

untuk melakukan konsultasi kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain 

berdasarkan kondisi klien. Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan 

atau dokter untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim 

kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. Pada langkah ini data baru 

mungkin juga dapat dikumpulkan dan dievaluasi, kemungkinan dapat ditentukan 

tindakan yang akan dilaksanakan berikutnya, antara lain : 

1. Tindakan oleh bidan 

Dalam hal ini bidan harus bertindak segera untuk menyelamatkan jiwa ibu, 

selama tindakan tersebut masih merupakan wewenang bidan dan bidan 

mampu melakukannya. 

2. Konsultasi 

Dalam melaksanakan manajemen kebidanan dapat mengkonsultasikan klien 

kepada dokter atau tim medis lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

3. Kolaborasi dalam keadaan gawat, bidan dapat bekerjasama dengan dokter 

dalam melakukan tindakan terhadap klien dimana klien memerlukan 

penanganan yang bukan merupakan wewenang seorang bidan. 

4. Rujukan 

5. Jika bidan tidak mampu mengatasi masalah yang timbul pada klien, bidan 

dapat merujuk klien ke instansi yang lebih mampu.  

Langkah V : perencanaan asuhan komprehensif  
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Pada langkah ini merupakan kelanjutan penatalaksanaan terhadap 

masalah atau diagnosa yang telah diidentifikasi dan diantisipasi. Rencana 

asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi apa yag diidentifikasi dan kondisi 

klien dari setiap masalah yang berkaitan tetapi dari kerangka pedoman antisipasi 

tehadap klien tersebut seperti apa yang diperkirakan akan terjadi berikutnya 

apakah dibutuhkan penyuluhan, konseling, dan rujukan yang mungkin 

diperlukan.  

Sebelum melaksanakan setiap asuhan yang telah direncanakan, terlebih 

dahulu rencana harus disepakati oleh bidan dan klien, karena klien berhak untuk 

memutuskan apakah mau menerapkan rencana asuhan ini atau tidak. 

Selanjutnya segala sesuatu telah diputuskan dikembangkan dalam rencana 

asuhan yang komprehensif.  

Langkah VI : Pelaksanaan rencana 

Pada langkah ke 6 adalah melaksanakan rencana asuhan komprehensif. 

Dalam pelaksanaan tindakan dapat seluruhnya dilakukan oleh bidan yang 

sebagian lagi oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya, jika bidan tidak 

melakukan tindakan itu sendiri ia tetap memikul tanggung jawab untuk 

mengarahkan pelaksanaannya. Pelaksanaan yang efisien akan berhubungan 

dengan waktu dan biaya yang dapat meningkatkan mutu dan asuhan klien. 

Langkah VII : Evaluasi  

Pada langkah ketujuh ini, merupakan evaluasi keefektifan dan asuhan 

yang sudah diberikan melipti pemenuhan kebutuhan pada klien apakah benar-

benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi 

di dalam diagnosa dan masalah rencana tersebut. Bila tidak sesuai kebutuhan 

tidak efektif maka perlu dikaji ulangdengan cara memulai kembali dari awal 
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proses manajemen kebidanan dan tentukan rencana asuhan yang sesuai 

dengan situasi klien serta kondisi lainnya, demikianlah seterusnya, boleh 

dikatakan langkah ke tujuh ini ditindak lanjuti dengan sebagian catatan 

perkembangan (Yeyeh, 2009; hal. 180-183). 

 

C. PENERAPAN ASUHAN KEBIDANAN 

Asuhan kebidanan adalah penerapan fungsi dan kegiatan yang menjadi 

tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada klien yang mempunyai 

kebutuhan/ masalah dalam bidang kesehatan ibu masa hamil, masa persalinan, 

nifas, bayi setelah lahir serta keluarga berencana (IBI, 2006; hal. 126). 

Dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan manajemen 

kebidanan yaitu 7 langkah Varney meliputi : pengkajian, interpretasi data, 

diagnosa potensial, identifikasi akan tindakan segera atau kolaborasi dan 

konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. 

1. Pengkajian 

Yaitu pengumpulan data tentang status kesehatan klien dilakukan 

secara sistematis dan berkesinambungan. Data yang diperoleh dicatat dan 

dianalisis (IBI, 2006; hal.136). 

a. Data Subjektif 

Yaitu pendokumentasian hanya pengumpulan data klien melalui 

anamnesa tanda gejala subjektif yang diperoleh dan hasil bertanya dari 

pasien (Yeyeh, 2009; hal. 183) 
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b. Data Objektif 

Yaitu pendokumentasian hasil analisa dan fisik klien, hasil lab dan 

test diagnostic lain yang dirumuskan dalam data fokus untuk mendukung 

assessment. (Yeyeh, 2009; hal. 183). 

2. Interpretasi Data 

Diagnosa kebidanan dirumuskan berdasarkan analisis data yang telah 

dikumpulkan (IBI, 2006; hal. 136). 

3. Diagnose Potensial 

Mengantisipasi masalah atau diagnosis yang akan tejadi lainnya, yang 

dapat menjadi tujuan yang diharapkan, karena telah ada masalah atau 

diagnosis yang teridentifikasi (Varney, 2007; hal. 26). 

4. Identifikasi akan tindakan segera atau kolaborasi dan konsultasi 

Kolaborasi adalah bidan dan dokter bersama-sama mengatur 

perawatan kesehatan wanita atau bayi baru lahir yang mangalami komplikasi 

medis, ginekologis, atau obstetrik. 

Konsultasi adalah nasehat atau pendapat seorang dokter atau 

anggota lain tim perawatan kesehatan dicari sementara bidan memegang 

tanggung jawab utama perawatan kesehatan wanita (Varney, 2007; hal. 25). 

5. Perencanaan  

Rencana asuhan kebidadan dibuat berdasarkan diagnosa kebidanan 

(IBI, 2006; hal. 137). 

6. Pelaksanaan  

Tindakan kebidanan dilaksanakan berdasatkan rencana dan 

perkembangan keadaan klien : tindakan kebidanan dilanjutkan dengan 

evaluasi keadaan klien (IBI, 2006; hal. 137). 
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7. Evaluasi 

Evaluasi asuhan kebidanan dilaksanakan terus menerus seiring 

dengan tindakan kebidanan yang dilaksanakan dan evaluasi dari rencana 

yang telah dirumuskan (IBI, 2006; hal. 138). 

I. Pengkajian 

a. Data Subjektif 

1) Identitas bayi 

a) Nama  

Identitas dimulai dengan nama pasien, yang harus jelas dan 

lengkap : nama depan, nama tengah (bila ada), nama keluarga, 

dan nama panggilan akrabnya (Latief, 2009; hal. 5). 

b) Umur 

Umur pasien sebaiknya didapat dari tanggal lahir, yang dapat 

ditanyakan ataupun dilihat dari KMS. Apabila tanggal lahir tidak 

diketahui pasti, maka ia dapat diperkirakan dengan 

menghubungkannya dengan suatu peristiwa yang umum diketahui 

misalnya hari raya. Usia anak diperlukan untuk menginterpretasi 

apakah data pemeriksaan klinis anak tersebut normal sesuai 

dengan umurnya (Latief, 2009; hal. 5). BBLR dengan Prematuritas 

murni adalah bayi dengan masa gestasi kurang dari 37 minggu 

dan berat badannya sesuai dengan berat badan untuk masa 

gestasi berat atau bisa disebut neonatus kurang bulan sesuai 

untuk masa kehamilan. Sedangkan BBLR dengan Dismaturitas 

adalah bayi lahir dengan berat badan kurang dari berat badan 

seharusnya untuk masa gestasi itu. Berat bayi mengalami 
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retardasi pertumbuhan intrauterin dan merupakan bayi yang kecil 

untuk masa kehamilan (Proverawati, 2010; hal. 4).  

2) Identitas Orang Tua 

a) Nama 

Nama ayah, ibu, atau wali pasien harus dituliskan dengan 

jalas agar tidak keliru dengan orang lain, mengingat banyak sekali 

nama yang sama. Bila ada, title yang bersangkutan harus 

disertakan (Latief, 2009; hal. 6). 

b) Umur 

Umur adalah variable yang selalu diperhatikan didalam 

penyelidikan-penyelidikan epidemiologi. Angka-angka kesakitan 

maupun kematian di dalam hampir semua keadaan menunjukkan 

hubungan dengan umur (Notoatmojo, 2007; hal.  20). Angka 

kejadian BBLR tertinggi adalah kehamilan pada ibu usia < 20 

tahun atau > 35 tahun (Proverawati, 2010; hal. 5). 

c) Agama  

Data tentang agama digunakan untuk menetapkan identitas; 

disamping itu perilaku seseorang tentang kesehatan dan penyakit 

sering berhubungan dengan agama (Latief, 2005; hal. 6). 

d) Pendidikan 

Informasi tentang pendidikan orang tua dapat 

menggambarkan keakuratan data dan berperan juga dalam 

pendekatan selanjutnya, misalnya dalam pemeriksaan penunjang 

dan penentuan tata laksana selanjutnya (Latief, 2005; hal. 6). 
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e) Pekerjaan 

Informasi tentang pekerjaan orang tua, baik ayah maupun 

ibu, dapat menggambarkan keakuratan data yang akan diperoleh 

serta dapat ditentukan pola pendekatan dalam anamnesis (Latief, 

2005; hal. 6). 

f) 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 diperlukanagar sewaktu-waktu 

dapat dihubungi. Disamping itu setelah pasien pulang mungkin 

diperlukan kunjungan rumah. Daerah tempat tinggal pasien 

mempunyai arti epidemiologis (Latief, 2009; hal. 6). 

g) Keluhan utama 

Anamnesis tentang penyakit pasien diawali dengan keluhan 

utama, yaitu keluhan atau gejala yang menyebabkan pasien 

dibawa berobat. Perlu diperhatikan bahwa keluhan utama tidak 

selalu merupakan keluhan yang pertama disampaikan oleh 

orangtua pasien; hal ini terutama pada orangtua yang 

pendidikannya rendah, yang kurang dapat mengemukakan esensi 

masalah (Latief, 2009; hal. 7). 

Keluhan yang dapat ditemukan pada bayi dengan BBLR adalah : 

(1) Berat badan kurang dari 2.500 gram. 

(2) Panjang badan kurang dari 45 cm. 
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(3) Lingkar dada kurang dari 30 cm, lingkar kepala kurang dari 32 

cm. 

(4) Kepala lebih besar dari tubuh. 

(5) Kulit tipis transparan, lanugo banyak, dan lemak subkutan 

sedikit. 

(6) Osifikasi tengkorak sedikit serta ubun-ubun dan sutura lebar. 

(7) Genitalia imatur, labia minora belum tertutup oleh labia 

mayora. 

(8) Tulang rawan dan daun telinga belum cukup, sehingga 

elatisitas belum sempurna.  

(9) Pergerakan kurang dan lemah, tangis lemah, pernapasan 

belum teratur dan sering mendapat serangan apneu. 

(10)  Bayi lebih banyak tidur daripada bangun, refleks menghisap 

dan menelan belum sempurna (Mitayani, 2011; hal. 173). 

3) Riwayat Kesehatan 

a) Riwayat kesehatan ibu dahulu 

(1) Hipertensi, preeklamsi dan eklamsi (Hanifa, 2007; hal. 283).  

(2) HIV/ AIDS (Latief, 2009; hal. 13). 

(3) Infeksi selama kehamilan (Cunningham, 2006; hal. 834). 

(4) Rubella (Latief, 2009; hal. 13). 

(5) Toksoplasma (Latief, 2009; hal. 13). 

(6) Penyakit ginjal kronis (Cunningham, 2006; hal. 834). 

(7) TORCH (Latief, 2009; hal. 13). 

Karena penyakit-penyakit itulah yang mempengaruhi 

terjadinya BBLR. 
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b) Riwayat Kesehatan Sekarang 

Merupakan serangkaiaan anamnesa yang dilakukan bidan untuk 

menggali permasalahan klien dari timbulnya keluhan utama 

(Muttaqin, 2011; hal. 7). 

Perlu pula diketahui keadaan atau penyakit yang mungkin 

berkaitan dengan penyakit sekarang, misalnya: 

(1) Anemia fisiologik, pada BBLR disebabkan oleh supresi 

eritropoesis pasca lahir, persediaan besi janin yang sedikit, 

serta bertambah besarnya volume darah sebagai akibat 

pertumbuhan yang relatif lebih cepat, sehingga anemia pada 

bayi BBLR terjadi lebih dini. 

(2) Gangguan jantung,  

Patent Ductus Arteriosus (PDA) : PDA yang menetap sampai 

bayi berumur 3 hari sering sering ditemui pada bayi BBLR, 

terutama pada bayi dengan penyakit membran hialin. 

Diperkirakan 21% diantara bayi BBLR menderita kelainan 

tersebut yang kejadiannya berbanding terbalik dengan berat 

lahir dan masa gestasi. 79% bayi yang menderita PDA tanpa 

disertai sindrom gawat nafas yang berat menunjukkan 

penutupan PDA secara spontan. 

Defek Septum Ventrikel : frekuensi kejadiannya paling tinggi 

pada bayi dengan berat < 2.500 gram dan masa gestasinya 

kurang dari 34 minggu. 
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(3) Ikterus, perubahan warna kuning pada kulit, membran 

mukosa, sklera dan organ lain yang disebabkan oleh 

peningkatan kadar billirubin di dalam darah.  

(4) Hipoglikemia, hipoglikemia merupakan kondisi 

ketidaknormallan kadar gula darah bayi yang rendah dan 

dibawah normal (Proverawati, 2010; hal. 16-18). 

c) Riwayat kesehatan keluarga 

Hal ini penting ditanyakan karena banyak penyakit menurun 

dalam keluarga. Misalnya: 

(1) Hipertensi (Hanifa, 2007; hal. 445). 

(2) Riwayat melahirkan prematur (Saifuddin, 2007; hal. 301). 

(3) Keturunan kembar (Hanifa, 2007; hal. 387). 

4) Riwayat obstetric ibu 

a) Memberikan informasi yang penting mengenai kehamilan 

sebelumnya agar bidan dapat menentukan kemungkinan masalah 

pada kehamilan sekarang. Meliputi: 

(1) Gravid, para-abortus, anak hidup (G P A). 

(2) Berat badan bayi waktu lahir dan usia gestasi. 

(3) Pengalaman persalinan, jenis persalinan, tempat bersalin, dan 

penolong persalinan. 

(4) Jenis anestesi dan kesulitan persalinan. 

(5) Komplikasi maternal seperti diabetes, hipertensi, infeksidan 

perdarahan. 

(6) Komplikasi pada bayi. 

(7) Rencana menyusui bayi (Mitayani, 2011; hal. 3). 
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b) Riwayat kehamilan sekarang 

(1) HPHT, diperlukan untuk menentukan taksiran persalinan, 

ditentukan ditentukan hari pertama haid terakhir dan untuk 

mengetahui pertumbuhan janinnya sesuai dengan umur 

kehamilan pasien atau tidaknya (Mitayani, 2010: hal. 3). Masa 

gestasi kurang dari 37 minggu (premature) dapat 

menyebabkan BBLR dengan prematuritas murni (Proverawati, 

2010; hal 4). 

(2) Untuk mencegah terjadinya BBLR, Upayakan asuhan 

antenatal yang baik, segera melakukan konsultasi merujuk 

penderita bila terdapat kelainan (Manuaba, 2010; hal. 440). 

(3) Nutrisi selama hamil 

Meningkatkan gizi masyarakat sehingga dapat mencegah 

terjadinya persalinan dengan BBLR (Manuaba, 2010; hal.  

440). 

(4) Aktifitas 

Lebih banyak istirahat bila kehamilan mendekati aterm atau 

tirah baring bila terjadi keadaan yang menyimpang dari partum 

normal kehamilan dapat mencegah kelahiran BBLR 

(Manuaba, 2010; hal. 440). 

 

c) Riwayat persalinan sekarang 

Riwayat persalinan ditanyakan dengan teliti, meliputi 

tanggal, tempat kelahiran, siapa yang menolong, cara kelahiran 

(spontan, ekstraksi cunam, ekstraksi vakum, bedah kaisar), masa 
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kehamilan juga perlu ditanyakan apakah cukup bulan, kurang 

bulan, ataukah lewat bulan (Latief, 2009; hal. 13).  

d) Riwayat imunisasi bayi 

Bayi dengan BBLR belum bisa dilakukan imunisasi karena 

kadar igG gamma globulin yang rendah, sehingga belum 

sanggup membentuk antibody (Hanifa, 2007; hal. 776), 

pemberian imunisasi dapat diberikan sesuai dengan jadwal 

imuniasi pada bayi yang lahir cukup bulan kecuali jika bayi masih 

dalam perawatan imunisasi diberikan setelah bayi pulang (Atikah, 

2010; hal. 58). 

5) Pola kebutuhan sehari-hari 

a) Pola intake nutrisi 

(1) Mortalitas usus yang berkurang menyebabkan distensi 

adomen. 

(2) Volume lambung yang berkurang sehingga waktu 

pengosongannya bertambah. 

(3) Mudah terjadi aspirasi regurgitasi isi lambung ke esophagus 

karena kerja dari sfingter kardioesofagus yang belum 

sempurna (Hanifa, 2007; hal. 776). 

Pada umumnya BBLR sudah harus diberi minum dalam 

waktu 2 jam sesudah lahir. Bila mungkin berikan ASI yang 

dipompa dan segar. Untuk BBLR prematur yang sehat volume 

susu yang diberikan adalah : 
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Tabel 2.1 Tabel Pemberian Nutrisi 

Umur Jumlah 

Umur 1 hari 60 ml/kg 

Umur 2 hari 90 ml/kg 

Umur 3 hari 120 ml/kg 

Umur 4 hari 150 ml/kg 

Umur 10 hari 180 ml/kg 

Umur 14 hari 200 ml/kg 

 

Untuk beberapa hari terutama bayi kecil masa kehamilan 

mungkin lebih dari 200 m/ kg dan mungkin telah mencapai 250 

ml/ kg/ hari. 

Untuk bayi BBLR yang baru sembuh dari penyakit berat : 

Hari Jumlah 

Hari pertama 20 ml/kg 

Hari kedua 40 ml/kg 

Hari ketiga 60 ml/kg 

Hari keempat 80 ml/kg 

Hari kelima 100 ml/kg 

Hari keenam 120 ml/kg 

Hari ketujuh 150 ml/kg 

 

Pada bayi dengan berat diatas 1500 g dapat dimulai 

dengan 3ml/ kg/ setiap 2 jam, pada bayi dengan berat kurang 

dari 1500 g dimulai dengan 1-2 ml/ kgBB/ setiap 2 jam dan 

setiap kali bayi akan diberi minum cairan lambung harus 

dikeluarkan. Pemberian minum berikutnya dapat ditambah 1- 

20 ml setiap kali minum. Berikutnya mungkin dapat diberi 

minum setiap 3 jam. Bila cairan lambung yang diisap lebih dari 
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2 ml, maka jumlah susu yang akan diberikan harus dikurangi 

dengan jumlah cairan yang dikeluarkan sebelumnya (FKUI, 

2007; hal. 1162). 

b) Pola eliminasi 

Pada BBLR produksi urine sedikit, karena ginjal yang imatur 

secara fisik maupun fungsinya (Hanifa, 2007; hal. 776). 

c) Pola aktivitas 

Pada bayi dengan BBLR, aktifitas atau pergerakan sangat kurang 

dan lemah, tangisan lemah karena organ tubuh belum sempurna 

(Hidayat, 2005; hal. 189). 

d) Pola istirahat 

Pada bayi BBLR dengan prematuritas murni bayi lebih 

banyak tidur dari pada bangun (FKUI, 2007; hal. 1055). 

e) Personal hygiene 

Bayi premature mengalami peningkatan risiko terhadap 

infeksi karena cadangan immunoglobulin maternal menurun, 

kemampuan untuk membentuk antibody rusak, dan system 

integument rusak (Bobak, 2005; hal. 892). 

f) Lingkungan yang berpengaruh  

Mempertahankan lingkungan dalam suhu normal, 

mempertahankan prinsip aseptic sebelum kontak dengan pasien. 

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, 2010; hal. 239). 

2. Tingkat kesadaran 

Untuk menilai status kesadaran bayi, ini dilakukan dengan penilaiaan 

composmentis, apatis, somnolen, spoor, koma, delirum. 

a) Compos mentis 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) Spoor 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) Delirum yaitu keadaan kesadaran yang menurun serta kacau, 

biasanya disertai disorientasi, iritatif, dan salah persepsi terhadap 

rangsangan sensorik hingga sering terjadi halusinasi (Latief, 2009; 

hal. 24-25). 

3. Tanda vital  

a) Bunyi jantung 

Pada bayi dengan berat badan lahir rendah, denyut jantung 

terdengar pada kehamilan minggu ke 18 sampai 22 (Manuaba, 

2010; hal. 436). 

b) Pernapasan  
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Gangguan pernafasan yang sering menimbulkan penyakit berat 

bayi lahir rendah (BBLR).Hal ini disebabkan karena kekurangan 

surfaktan (rasio lesitin/ sfingomielin kurang dari 2), pertumbuhan 

dan pengembangan paru yang belum sempurna, otot pernafasan 

yang yang masih lemah dan tulang iga yang mudah melengkung 

(pliable thorax).Penyakit gangguan pernafasan yang sering 

diderita bayi premature adalah penyakit membrane hialin dan 

aspirasi pneumoni.Disamping itu sering timbul pernafasan 

periodic (periodic breathing) dan apnea yang disebabkan oleh 

pusat pernafasan di medulla belum matur (Hanifa, 2007; hal. 776). 

c) Suhu  

Suhu tubuh yang tidak stabil oleh karena kesulitan 

mempertahankan suhu tubuh yang disebabkan oleh penguapan 

yang bertambah akibat dari kurangnya jaringan lemak dibawah 

kulit, permukaan tubuh yang relative lebih luas dibandingkan 

dengan berat badan, otot yang tidak aktif, produksi panas yang 

berkurang oleh karena lemak  coklat yang belum cukup serta 

pusat pengaturan suhu yang belum berfungsi sebagaimana 

mestinya (Hanifa, 2007; hal. 776). 

d) Antropometri  

Gambaran klinis bayi BBLR adalah 

1) Berat badan   ≤ 2500 gram 

2) Panjang badan ≤ 45 cm 

3) Lingkar dada   ≤ 30 cm 

4) Lingkar kepala  ≤ 33 cm (Hanifa, 2007; hal. 777). 
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e) Pemeriksaan fisik  

1) Kepala  

Kepala relative besar dari badannya (Pantiawati, 2010; 

hal.777), cephal hematum, caput succedaneum, maulage, 

menilai jumlah rambut dan warna rambut (Hidayat, 2011; hal. 

68). 

2) Muka  

Pada BBLR prematuritas murni banyak terdapat lanugo 

(Hanifa, 2007; hal. 777). 

3) Mata  

Keadaan mata dilihat untuk mengetahui kesimetrisan, 

konjungtiva, sclera dan adakah reflek mengedip serta adanya 

kelenjar air mata dan kelainan bentuk bola mata, pada pasien 

tidak ada kelainan pada mata (Hidayat, 2005; hal. 111). 

4) Mulut  

Pada bayi dengan BBLR daya isap lemah terutama dalam 

hari-hari pertama (Hanifa, 2007; hal. 777). 

5) Telinga  

Untuk mengetahui apakah simetris dan terdapat serumen atau 

tidak, adanya gangguan pendengaran, dilakukan dengan 

mendengarkan suara pada bayi apakah terjadi reflek terkejut 

(Hidayat, 2011; hal. 68). 
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6) Hidung  

Pemeriksaan hidung dilakukan untuk menilai adanya kelainan 

bentuk hidung juga untuk menentuan ada tidaknya polip dan 

cuping hidung (Hidayat, 2010; hal. 30). 

7) Leher 

Pada BBLR prematuritas murni refleks tonic neck lemah 

(Hanifa, 2007; hal. 777). 

8) Dada dan axilla  

Bentuk, besar, kesimetrisan, dan gerakan dada, adanya 

penonjolan atau tidak , pembengkakan atau kelainan lain 

(Hidayat, 2011; hal. 83). 

9) Abdomen 

Pada BBLR prematuritas murni sering tampak peristaltik usus 

(Hanifa, 2007; hal. 777). 

 

10) Punggung  

Integritas kulit, bentuk tulang belakang, kelainan. 

11) Genetalia  

Genitalia imatur, labia minora belum tertutup dengan labia 

mayora (Mitayani, 2011; hal. 173). 

12) Ekstremitas  

Otot-otot masih hipotonik, sehingga sikap selalu dalam 

keadaan kedua paha dalam abduksi, sendi lutut dan 

pergelangan kaki dalam fleksi atau lurus dan kepala 

mengarah ke satu sisi (Hanifa, 2007; hal. 777). 
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Paha abduksi, sendi lutut atau kaki fleksi-lurus (Manuaba, 

2010; hal. 438). 

13) Reflex  

Reflex tonik-leher lemah dan reflex moro positif (Hanifa, 2007; 

hal. 777), reflek menghisap dan menelan serta reflek batuk 

belum sempurna (Hidayat, 2005; hal. 189), reflek hisap, 

menelan dan batuk masih lemah (Pantiawati, 2010; hal. 9). 

14) Kulit  

Kulit terlihat tipis, transparan, lanugonya banyak, lemak 

subkutan kurang (Hanifa, 2007; hal. 777), kulit berselubung 

verniks kaseosa tipis atau tidak ada, kulit pucat atau bernoda 

meconium, kering keriput tipis, jaringan lemak dibawah kulit 

tipis (Hidayat, 2005; hal. 190). 

 

15) Pemeriksaan Penunjang 

(a) Pemeriksaan skor ballard (Ballard Test). 

(b) Tes kocok (shake test), dianjur untuk bayi kurang bulan. 

(c) Darah rutin, glukosa darah, kalau perlu dan tersedia 

fasilitas diperiksa kadar elektrolit dan analisa gas darah. 

(d) Foto dada ataupun babygram diperlukan pada bayi baru 

lahir dengan umur kehamilan kurang bulan dimulai pada 

umur 8 jam atau dapat diperkirakan akan terjadi sindrom 

gawat nafas. 

(e) USG kepala (Atikah, 2010; hal. 61). 
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II. Interpretasi data  

A. Diagnose  

Diagnose ditentukan berdasarkan data-data yang diperoleh dari 

hasil anamnesa dan pemeriksaan pada bayi sehingga diperoleh data 

yang mendukung diagnose tersebut.  

Bayi Ny....umur....jam/ hari dengan BBLR. 

Data Dasar 

1. Data subjektif  

Data subjektif diperoleh dari hasil anamnesa pada pasien dan 

keluarga pasien yang dibutuhkan untuk mendukung diagnose yang 

telah dibuat. 

 

2. Data objektif  

Data objektif diperoleh dari hasil pemeriksaan fisik pada pasien untuk 

mendapatkan data yang mendukung diagnose diatas. 

Hal-hal yang dapat dijumpai pada saat pemeriksaan fisik bayi BBLR 

antara lain:  

a. Berat lahir < 2500 gram 

b. Untuk BBLR prematuritas murni 

1) Kepala relatif lebih besar dari badannya, 

2) Kulit tipis, transparan, 

3) Lanugo banyak, 

4) Lemak subkutan kurang, 

5) Sering tampak peristaltik usus, 

6) Tangisnya lemah dan jarang, 
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7) Pernapasan tidak teratur (Hanifa, 2007; hal. 777).  

8) Refleks tonic neck lemah dan refleks morro dapat positif 

(Hanifa, 2007; hal. 777),  refleks menghisap dan menelan 

belum sempurna (Hidayat, 2005; hal. 189). 

9) Bila perempuan labia minora belum tertutup oleh labia 

mayora, dan pada bayi laki-laki skrotum belum banyak 

lipatan, testis kadang belum turun (Hidayat, 2005; hal. 189).  

B. Masalah  

Masalah diidentifikasikan berdasarkan masalah yang ditemukan 

dengan didukung oleh data subjektif dan objektif.Masalah yang muncul 

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

menelan kurang gerakan kurang aktif. 

III. Diagnosa potensial  

Yaitu hasil diagnose akan muncul suatu komplikasi yang mendukung 

dari kasus BBLR yang terjadi pada bayi yaitu: 

A. Aspirasi meconium 

Apirasi mekonium yang sering diikuti pneumotoraks, ini diebabkan 

distress yang sering dialami bayi ini pada persalinan. Insiden indiopathic 

respiratory distress syndrome berkurang oleh karena IUGR mempercepat 

maturnya jaringan paru (Hanifa,2007; hal. 782). Aspirasi meconium ini 

dapat menyebabkan kolaps paru-paru atau pneumotoraks (Manuaba, 

2010; hal. 440). 

B. Hipoglikemia janin, cadangan glikogen yang rendah (Manuaba, 2010; hal. 

440). Hipoglikemia terutama bila pemberian minum terlambat. Agaknya 
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hipoglikemia ini disebabkan oleh berkurangnya cadangan glikogen hati 

dan meningginya metabolisme bayi (Hanifa, 2007; hal. 782). 

C. Penyakit membrane hialin, disebabkan karena surfaktan paru belum 

sempurna atau cukup, sehingga alveoli kolaps. Sesudah bayi 

mengadakan inspirasi, tidak tertinggal udara residu dalam alveoli, 

sehingga selalu dibutuhkan tenaga negative yang tinggi untuk pernafasan 

berikutnya. 

D. Asfiksia neonatorum 

Bayi dismatur lebih sering menderita asfiksia neonatorum 

dibandingkan dengan bayi biasa. 

E. Hiperbilirubinemia 

Merupakan suatu keadaan pada bayi baru lahir dimana kadar 

bilirubin serum total lebih dari 10 mg% pada minggu pertama dengan 

ditandai dengan ikterus, keadaan ini terjadi pada bayi baru lahir yang 

sering disebut sebagai ikterus neonatorum yang bersifat patologis atau 

lebih dikenal dengan hiperbilirubinemia yang merupakan suatu keadaan 

meningkatnya kadar bilirubin di dalam jaringan ekstra vaskuler sehingga 

konjungtiva, kulit dan mukosa akan berwarna kuning. Keadaan tersebut 

juga berpotensi besar terjadi kern ikterus yang merupakan kerusakan otak 

akibat perlengketan bilirubin indirek pada otak (Hidayat, 2005; hal. 192). 

IV. Identifikasi kebutuhan akan tindakan segera atau kolaborasi dan 

konsultasi  

Dari diagnosa potensial diperlukan tindakan segera atau kolaborasi 

dan konsultasi  : 
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A. Aspirasi meconium 

B. Hipoglikemia 

1. Pemberian minum segera dan jangan sampai terlambat     (Sarwono, 

2007 : hal. 782 ). 

C. Asfiksia  

1. Jaga bayi tetap hangat. 

2. Lakukan ventilasi (resusutasi) sesuai prosedur. 

D. Hipotermia  

1. Jaga temperature ruang perawatan. 

2. Lakukan prosedur penghangatan setelah bayi lahir. 

3. Tempatkan  bayi dibawah penghangatan radial atau incubator. 

4. Hindari menempatkan bayi kontak dengan sumber panas atau 

sumber dingin. Jaga agar kulit bayi tetap kering dan agar kepala bayi 

tertutup. 

5. Awasi bayi terhadap perubahan yang mengindikasikan adanya stree 

dingin. 

6. Mengganti kain yang basah dengan yang kering dan hangat, 

E. Infeksi 

1. Kaji riwayat ibu, kondisi bayi selama kehamilan dan epidemic infeksi 

diruang perawatan. 

2. Sebelum dan sesudah memegang bayi harus cuci tangan. 

3. Cegah kontak dengan orang tua yang menderita penyakit infeksi. 

4. Dalam ruangan harus memakai jubah steril, masker dan memakai 

sandal khusus. 
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5. Ajarkan orang tua untuk melakukan tindakan pencegahan infeksi 

saling atau perpindahan mikro-organisme. 

F. Hiperbillirubinemia 

Pengamatan yang ketat dan cermat perubahan peningkatan kadar ikterus/ 

bilirubin bayi baru lahir( Saifudin, 2007;  hal. 383). 

V.  Perencanaan  

A. Jaga kehangatan bayi dengan membungkus bayi dengan kain lunak, 

keringkan dan selimuti, gunakan topi untuk menghindari adanya 

kehilangan panas (Mitayani, 2011; hal. 175).  

B. Awasi frekuensi pernafasan, terutama pada 24 jam pertama guna 

mengetahui sindrom aspirasi meconium atau sindrom gangguan 

pernapasan idiopatik (Mitayani, 2011; hal. 175). 

C. Pantau suhu disekitar bayi, jangan sampai bayi kedinginan, karena bayi 

BBLR mudah hipotermia akibat luas permukaan tubuh bayi relative lebih 

besar dari lemak subkutan (Mitayani, 2011; hal. 175). 

D. Motivasi ibu untuk menyusui dalam 1 jam pertama (Mitayani, 2011; hal. 

175). 

E. Penuhi nutrisi atau minum bayi  jika bayi haus, untuk mencegah 

hipoglikemia (Mitayani, 2011; hal. 175). 

F. Cegah infeksi, karena rentan akibat pemindahan immunoglobulin dari ibu 

ke janin terganggu (Mitayani, 2011; hal. 175). 

G. Periksa kadar gula darah setiap 8-12 jam (Mitayani, 2011; hal. 175). 

VI.  Pelaksanaan  

A. Menjaga kehangatan bayi dengan membungkus bayi dengan kain lunak, 

keringkan dan selimuti, gunakan topi untuk menghindari adanya 

Asuhan Kebidanan Bayi..., Dewi Lestari, Kebidanan DIII UMP, 2013



55 
 

 
 

kehilangan panas (Mitayani, 2011; hal. 175) Bayi prematur mudah dan 

cepat sekali menderita hipotermia bila berada di lingkungan yang dingin 

(Hanifa,2007; hal. 779). 

B. Mengawasi frekuensi pernafasan, terutama pada 24 jam pertama guna 

mengetahui sindrom aspirasi meconium atau sindrom gangguan 

pernapasan idiopatik (Mitayani, 2011; hal. 175). 

C. Memantau suhu disekitar bayi, jangan sampai bayi kedinginan, karena 

bayi BBLR mudah hipotermia akibat luas permukaan tubuh bayi relative 

lebih besar dari lemak subkutan (Mitayani, 2011; hal. 175) Perawatan bayi 

dalam inkubator berfungsi membantu terciptanya suatu lingkungan yang 

cukup dengan suhu yang normal. Dalam pelaksanaan perawatan di dalam 

inkubator terdapat 2 cara yaitu dengan cara tertutup dan terbuka (Hidayat, 

2005; hal. 192). 

D. Memotivasi ibu untuk menyusui dalam 1 jam pertama (Mitayani, 2011; hal. 

175). 

E. memenuhi nutrisi atau minum bayi  jika bayi haus, untuk mencegah 

hipoglikemia (Mitayani, 2011; hal. 175) Bayi dengan berat kurang dari 

1.500 gram kurang mampu menghisap air susu ibu atau susu botol, 

terutama pada hari-hari pertama. Dalam hal ini bayi diberi minum melalui 

sonde lambung (Hanifa, 2007; hal. 778). 

F. Mencegah infeksi, karena rentan akibat pemindahan immunoglobulin dari 

ibu ke janin terganggu (Mitayani, 2011; hal. 175) Bayi premature mudah 

sekali terkena infeksi, karena daya tahan tubuh yang masih lemah 

kemampuan leukosit masih kurang, dan pembentukan antibody belum 

sempurna. Oleh karena itu, upaya preventif sudah dilakukan sejak 
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pengawasan antenatal sehingga tidak terjadi persalinan prematuritas 

(BBLR) (Manuaba, 2010; hal. 439). 

G. Memeriksa kadar gula darah setiap 8-12 jam (Mitayani, 2011; hal. 175). 

VII. Evaluasi 

Evaluasi asuhan kebidanan dilaksanakan terus menerus seiring 

dengan tindakan kebidanan yang dilaksanakan dan evaluasi dari rencana 

yang telah dirumuskan (IBI, 2006; hal. 138). 

Data Perkembangan:  

Pendekatan manajemen SOAP: menurut Helen Varney, alur 

berfikir bidan saat menghadapi klien meliputi 7 langkah, agar diketahui 

orang lain apa yang telah dilakukan oleh seorang bidan melalui proses 

berfikir sistematis, maka di dokumentasikan dalam bentuk SOAP, yaitu: 

S ( Data subjektif )  

Menggambarkan pendokumentasian hanya pengumpulan data 

klien melalui anamneses tanda gejala subjektif yang diperoleh dari hasil 

bertanya dari pasien, suami atau keluarga (identitas umum, keluhan, 

riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit keturunan, pola hidup) (yeyeh, 

2009; hal.183). 

O ( Data objektif ) 

Menggambarkan pendokumentasian hasil analisa dan fisik klien, 

hasil lab, dan test diagnostic lainyang dirumuskan dalam data focus untuk 

mendukung assessment. Tanda gejala objektif yang diperoleh dan hasil 

pemeriksaan (tanda KU, vital sign, fisik, khusus, kebidanan, pemeriksaan 

dalam, laboratorium dan pemeriksaan penunjang).Pemeriksaan dengan 

inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi (yeyeh, 2009; hal.183). 
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A ( Assesment ) 

Masalah atau diagnose yang ditegakkan berdasarkan data atau 

informasi subjektif maupun objektif yang dikumpulkan atau disimpulkan. 

Karena keadaan pasien terus berubah dan selalu ada informasi baru baik 

subjektif maupun objektif, dan diungkapkan secara terpisah-pisah, maka 

proses pengkajian adalah suatu proses yang dinamik (yeyeh, 2009; hal. 

183). 

P ( Planning )  

Menggambarkan pendokumentasian dan perencanaan dan 

evaluasi berdasarkan Assesment SOAP untuk perencanaan, 

implementasi dan evaluasi (yeyeh, 2009; hal. 184). 

 

D. LANDASAN HUKUM KEWENANGAN BIDAN 

1. Wewenang bidan yang  diatur dalam kepmenkes 

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

izin dan penyelenggaraan praktik bidan 

a. Pasal 9 

Bidan dalam menjalankan praktik, berwenang untuk memberikan 

pelayanan meliputi : 

1) Pelayanan kesehatan anak 

b. Pasal 11 

1) Pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 

huruf b diberikan pada  bayi baru lahir, bayi, anak balita, dan anak 

pra sekolah. 
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2) Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk : 

a) Melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk resusitasi, 

pencegahan hipotermi, inisiasi menyusu dini, injeksi Vitamin K1, 

perawatan bayi baru lahir pada masa neonatal (0-28 hari), dan 

perawatan tali pusat; 

b) Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk; 

c) Penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan perujukan; 

d) Pemberian imunisasi rutin sesuai dengan program pemerintah; 

e) Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra 

sekolah; 

f) Pemberian konselin dan penyuluhan; 

g) Pemberian surat keterangan kelahiran; dan 

h)  Pemberian surat keterangan kematian. 

c. Pasal 14 

1) Bagi bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki 

dokter, dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan 

sebagaimama dimaksud dalam pasal 9. 

2) Daerah yang tidak memiliki dokter sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah kecamatan atau  kelurahan/ desa yang ditetapkan oleh 

kepala dinas kesehatan kabupaten/ kota. 

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

terdapat dokter, kewenangan bidan sebagaimana dimaksud pada 

ayat(1) tidak berlaku. 
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d. Pasal 18 

1) Dalam menjalankan praktik/ kerja, bidan berkewajiban untik : 

a) Menghormati hak pasien; 

b) Memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan 

pelayanan yang dibutuhkan; 

c) Merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak dapat 

ditangani dengan tepat waktu; 

d) Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan; 

e) Menyimpan rahasia pasien sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

f) Melakukan pencatatan asuhan kebidanan dan pelayanan lainnya 

secara sistematis; 

g) Mematuhi standar; dan 

h) Melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan praktik 

kebidanan termasuk pelaporan kelahiran dan kematian. 

2) Bidan dalam menjalankan praktik/ kerja senantiasa meningkatkan 

mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

3) Bidan dalam menjalankan praktik kebidanan harus membantu 

program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat. 

2. Standar perawatan kebidanan 

a. Standar pelayanan nifas meliputi 

Standar 13 : Perwatan Bayi Baru Lahir 
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Tujuan : Menilai kondisi bayi baru lahir dan membantu dimulainya 

pernafasan serta mencegah hipotermi, hipoglikemia dan infeksi. 

Pernyataan standar : 

Bidan memeriksa dan menilai bayi baru lahir untuk memastikan 

pernafasan spontan, mencegah asfiksia, menemukan kelainan, dan 

melakukan tindakan atau merujuk sesuai dengan kebutuhan. Bidan juga 

harus mencegah atau menangani hipotermi, dan mencegah hipoglikemia 

dan infeksi. 

3. Peran dan fungsi bidan 

a. Peran sebagai pelaksana 

Sebagai pelaksana, bidan memunyai tiga kategori tugas yaitu 

1) Tugas mandiri 

Memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir : 

a) Mengkaji status kesehatan bayi baru lahir dengan melibatkan 

keluarga, 

b) Menentukan diagnosa dan kebutuhan asuhan kebidanan pada 

bayi baru lahir, 

c) Menyusun rencana asuhan kebidanan sesuai prioritas, 

d) Melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan rencana yang 

telah dibuat, 

e) Mengevaluasi asuhan kebidanan yang telah diberikan, 

f) Membuat rencana tindak lanjut, 

g) Membuat rencana pencatatan dan pelaporan asuhan yang telah 

diberikan  (IBI, 2006; h. 116). 

2) Tugas kolaborasi/ kerjasama 
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Memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan 

resiko tinggi dan yang mengalami komplikasi serta kegawat 

daruratan yang memerlukan pertolongan pertama dengan tindakan 

kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. 

a) Mengkaji kebutuhan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir 

dalam dengan resiko tinggi dan keadaan kegawat daruratan yang 

memerlukan tindakakn kolaborasi 

b) Menentukan diagnosa, prognosa dan prioritas sesuai dengan 

faktor resiko dan keadaan kegawatan, 

c) Menyusun rencana asuhan kebidanan pada bayi baru lahir 

dengan resiko tinggi dan memerlukan pertolongan pertama yang 

telah diberikan, 

d) Melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan 

resiko tinggi dan pertolongan pertama sesuai dengan prioritas, 

e) Mengevaluasi hasil asuhan dan pertolongan pertama telah 

diberikan, 

f) Menyusun rencana tindak lanjut bersamam klien/ keluarga, 

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

3) Tugas ketergantungan/ merujuk  

Memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan 

kelainan kelahiran tertentu dan kegawatdaruratan yang memerlukan 

konsultasi dan rujukan dengan melibatkan keluarga. 

a) Mengkaji adanya penyulit dan keadaan kegawatan pada bayi baru 

lahir yang memerlukan konsultasi dan rujukan, 

b) Memerlukan diagnosa, prognosa dan prioritas masalah, 
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c) Memberikan pertolongan pertama pada kasus yang memerlukan 

rujukan dan memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir 

dengan tindakan, 

d) Mengirim klien kepada institusi pelayanan kesehatan yang 

berwenang, 

e) Membuat catatan dan laporan serta mendokumentasikan (IBI, 

2006; h. 116). 

b. Kompetensi bidan 

Kompetensi ke-6 

Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, komperhensif 

pada bayi baru lahir sehat sampai dengan 1 bulan. 

Pengetahuan dasar : 

1) Adaptasi bayi baru lahir terhadap kehidupan diluar uterus, 

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

tali pusat, kehangatan, nutrisi, “bounding & attachment”, 

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

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, mongolian, spot, haemangioma, 

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

hipoglikemia, hipotermi, dehidrasi, diare dan infeksi, ikterus, 

8) Promosi kesehatan dan pencegahan penyakit pada bayi baru lahir 

sampai 1 bulan, 
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9) Keuntungan dan resiko imunisasi bayi, 

10) Pertumbuhan dan perkembangan bayi prematur. 

Komplikasi tertentu pada bayi baru lahir, seperti trauma intra-

kranial, fraktur klavikula, kematian mendakdak, hematoma. 

Pengetahuan dasar 

1) Membersihkan jalan nafas dan memelihara kelancaran pernafasan, 

dan merawat tali pusat, 

2) Menjaga kehangatan dan menghindari panas yang berlebihan, 

3) Menilai segera bayi baru lahir seperti nilai APGAR, 

4) Membersihkan bafan bayi dan memberikan identitas, 

5) Melakukan pemeriksaan fisik yang terfokus pada bayi baru lahir dan 

screening untuk menemukan adanya tanda-tanda kelainan pada bayi 

baru lahir yang tidak mungkin untuk hidup, 

6) Mengatur posisi bayi pada waktu menyusu, 

7) Memberikan imunisasi pada bayi, 

8) Mengajarkan pada orang tua tentang tanda-tanda bahaya dan kapan 

harus membawa bayi untuk minta pertolongan medik, 

9) Melakukan tindakan pertolongan kegawatdaruratan pada bayi baru 

lahir, seperti: kesulitan bernafas/ asfiksia, hipotermia, hipoglikemi, 

10) Memindahkan secara aman bayi baru lahir ke fasilitas 

kegawatdaruratan apabila dimungkinkan, 

11) Mendokumentasikan temuan-temuan dan intervensi yang dilakukan. 

Keterampilan tambahan  

1) Melakukan penilaian masa gestasi, 
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2) Mengajarkan pada orang tua tentang pertumbuhan dan 

perkembangan bayi yang normal dan asuhannya, 

3) Membantu orang tua dan keluarga untuk memperoleh sumber daya 

yang tersedia di masyarakat, 

4) Memberikan dukungan kepada orang tua selama masa berduka cita 

sebagai akibat bayi dengan cacat bawaan, keguguran, atau kematian 

bayi, 

5) Memberikan dukungan kepada orang tua selama bayinya dalam 

masa rujukan diakibatkan kefasilitas perawatan kegawatdaruratan, 

6) Memberikan dukungan kepada orang tua dengan kelahiran gejala. 
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