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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjuan Teori 

1. KEHAMILAN 

a. Definisi  

Kehamilan normal merupakan kehamilan 280 hari atau 40 

(minggu) atau 10 bulan dan tidak lebih dari perkiraan persalinan 

(Machtar.2012; h. 35).Kehamilan di definisikan sebagai fertilisasi 

atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan di lanjutkan 

dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari saat fertilisasi 

hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam 

waktu 40 minggu atau 10 bulan (Prawirohardjo, 2009; h.213).Masa 

kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya 

hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) 

dihitung dari pertama haid terakhir. Kehamilan dibagi dalam 3 

trimester yaitu trimester pertama dimulai dari konsepsi sampai 3 

bulan, trimester kedua dari bulan keempat sampai 6 bulan, trimester 

ketiga dari bulan ketujuh sampai 9 bulan (Saifuddin 2010; h.89).Dari 

definisai diatas dapat simpulkan kehamilan adalah suatu hasil dari 

konsepsi sampai terjadinya pengeluaran janin dan dilihat atau di 

hitung dimulai dari pertama haid dan terakhir, lamanya hamil normal 

yaitu 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari), tidak lebih dari 

perkiraan persalinan. 

 

b. Perubahan Fisiologi pada ibu hamil 

Dengan terjadinya kehamilan maka seluruh sistem genetalia wanita 

mengalami perubahan yang mendasar, sehingga dapat menunjang 

perkembangan dan pertumbuhan janin dalam rahim. Plasenta 

dalam perkembangannya mengeluarkan hormon 

somatomamotropin, esterogen, dan progesteron yang 

menyebabkan perubahan pada (Prawirohardjo. 2009 h 157). 
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1) Rahim atau Uterus 

Rahim yang semula besarnya sejempol atau beratnya 30 

gram akan mengalami hipertrofi dan hyperplasia, sehingga 

menjadi seberat 100 gram saat akhir kehamilan. Otot rahim 

mengalami hyperplasia dan hipertropi menjadi lebih besar, 

lunak, dan dapat mengikuti pembesaran rahim karena 

pertumbuhan janin(Prawirohardjo, 2009; h. 175). 

2) Serviks 

Satu bulan setelah konsepsiserviks mengalami 

peningkatan pembuluh darah karena pengaruh esterogen, 

sehingga tampak makin merah dan kebiruan(Prawirohardjo, 

2009; h. 177). 

3) Ovarium 

Pada pemulaan kehamilan masih terdapat korpus hormon 

luteum garvidarum, korpus luteum gravidarum berdiameter kira-

kira 3 cm kemudaian dia mengecil setelah plasenta terbentuk. 

Korpus luteum ini mengeluarkan hormon estrogen dan 

progesteron (Kusmiyati, 2009; h. 56). 

4) Vagina dan perineum 

 Selama kehamilan peningkatan vaskularisasi dan 

hiperemia terlihat jelas pada kulit dan otot-otot di perineum dan 

vulva, sehingga pada vagina akan terlihat berwarna kebiru-

biruan yang di kenal dengan tanda Chadwick. Perubahan ini 

meliputi penipisan mukosa dan hilangnya sejumlah jaringan ikat 

dan hipertrofi dari sel-sel otot polos(Prawirohardjo, 2009; h. 

178). 

5) Kulit  

 Pada kulit dinding perut akan terjadi perubahan warna 

menjadi kemerahan, kusam, dan kadang-kadang juga akan 

mengenai daerah payudara dan paha. Perubahan ini di kenal 

dengan nama striae gravidarum.Pada banyak perempuan kulit 

di garis pertengahan perutnya (linea alba) akan berubah 

menjadi hitam kecoklatan yang disebut dengan linea nigra. 

Kadang-kadang akan muncul dalam ukuran yang bervariasi 
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pada wajah dan leher yang di sebut chloasma atau melasma 

gravidarum. Selain itu pada aerola dan derah genital juga akan 

terlihat pigmentasi yang berlebihan. Perubahan ini di hasilkan 

dari cadangan melanin pada daerah epidermal dan dermal 

yang penyebab pastinya belum di ketahui. 

6) Payudara 

 Selam kehamilan, payudara bertambah besar, tegang, dan 

berat. Dapatteraba noduli-noduli, akibat hipertrofi kelenjar 

alveoli (Mochtar, 2012; h. 32). 

7) Perubahan Metabolik 

 Sebagian besar penambahan berat badan selama 

kehamilan berasal dari uterus dan isinya. Kemudian payudara, 

volume darah, dan cairan ekstraselular. Diperkirakan selama 

kehamilan berat badan akan bertambah 12,5 kg (Prawirohardjo, 

2009; h. 180). 

8) Sistem kardiovaskular 

 Peredaran darah ibu dipengaruhi beberapa faktor 

diantaranya, meningkatnya kebutuhan sirkulasi darah, sehingga 

dapat memenuhi kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan 

janin dalam rahim, terjadi hubungan langsung antara arteri dan 

vena pada sirkulasi retro-plasenter, dan pengaruh hormon 

esterogen dan progesteron makin meningkat. Akibat dari faktor 

tersebut dijumpai beberapa perubahan peredaran darah 

9) Sistem Pencernaan 

Menurut Prawirohardjo (2009; h. 182) pengaruh esterogen, 

pengeluaran asam lambung meningkat yang dapat 

menyebabkan : 

a) Pengeluaran air liur berlebihan (hipersalivasi). 

b) Daerah lambung terasa panas. 

c) Terjadi mual dan sakit/pusing kepala terutama pagi hari 

(morning sickness). 

d) Muntah, yang terjadi disebut hiperemesis gravidarum. 

e) Muntah berlebih, sehingga mengganggu kehidupan sehari-

hari (hiperemesis gravidarum). 
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c. Tanda-tanda Kehamilan 

Secara klinis tanda-tanda kehamilan dapat di bagi dalam 3 

kategori yaitu tanda tidak pasti, tanda mungkin kehamilan dan tanda 

pasti kehamilan. 

1) Tanda tidak pasti  

a)  Amenorhea 

Seorang wanita dalam masa mampu hamil, apabila 

sudah kawin mengeluh terlambat haid, maka pikirkan 

bahwa dia hamil. Meskipun keadaan stres, obat-obatan, 

penyakit kronis dapat mengakibatkan terlambat haid 

(Kusmiyati, 2010; h. 97). 

b) Mual dan Muntah (morning sickness) 

Pengaruh estrogen dan progesteron terjadi 

pengeluaran asam lambung berlebihan dan menimbulkan 

mual muntah yang terjadi  terutama pagi hari yang disebut 

morning sicness. Dalam batas tertentu hal ini masih 

fisiologis, tetapi bila terlampau sering dapat menyebabkan  

gangguan kesehatan yang disebut dengan hiperemesis 

gravidarum (Hani, 2010; h. 72). 

c) Keluhan Kencing 

Frekuensi kencing bertambah dan sering kencing di 

malam hari, disebabkan karena desakan uterus yang 

membesar dan tarikan oleh uterus ke kranial (Kusmiyati, 

2009; h. 98). 

d) Konstipasi 

Terjadi karena efek relaksasi progesteron atau dapat 

juga karena perubahan pola makan (Kusmiyati, 2009; h. 

98). 

e) Ngidam (menginginkan makanan tertentu) 

Wanita hamil sering menginginkan makanan tertentu, 

keinginan yang demikian disebut ngidam. Ngidan sering 

terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan dan akan 

menghilang dengan makin tuanya kehamilan (Hani, 2010; 

h. 72). 
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f) Perubahan Berat Badan 

Pada kehamilan 2-3 bulan sering terjadi penurunan 

berat badan, karena nafsu makan menurun dan muntah-

muntah. Pada bulan selanjutnya berat badan akan selalu 

meningkat sampai stabil menjelang aterm (Kusmiyati, 

2009; h. 98 ). 

g) Perubahan Payudara 

Akibat stimulasi prolaktin dan HPL, payudara 

mensekresi kolostrum, biasanya setelah kehamilan lebih 

dari 16 minggu (Kusmiyati, 2010; h. 99). 

2) Tanda-tanda mungkin 

a) Terjadi pembesaran abdomen 

Terjadi akibat pembesaran uterus. Hal ini terjadi 

padabulan keempat kehamilan (Hani, 2010; h. 78). 

b) Perubahan Pada Uterus 

Uterus mengalami perubahan pada ukuran, bentuk 

dan konsistensi. Uterus berubah menjadi lunak, bentuk 

globular.Teraba ballotement, tanda ini muncul pada minggu 

ke-16 hingga ke-20, setelah rongga rahim mengalami 

obliterasi dan cairan amnion cukup banyak. Ballotement 

adalah tanda ada benda terapung/melayang dalam cairan 

(Kusmiyati, 2009; h. 99). 

c) Tanda Piskaceks 

Merupakan pembesaran uterus yang tidak simetris. 

Terjadi karena ovum berimplantasi pada daerah dekat 

dengan kornu sehingga daerah tersebut berkembang lebih 

dulu (Hani, 2010; h. 74). 

d) Perubahan-Perubahan Pada Serviks 

Menurut Kusmiyati (2010; h. 99) perubahan-perubahan 

serviks ada beberapa hal yaitu: 

(1) Tanda Hegar 

 Pembuluh darah dalam cervix bertambah dan 

karena terjadinya oedema dari cervix dan hiperplasia 

kelenjar-kelenjar cervix, sehingga cervix menjadi lunak  
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(2) Tanda Goodell’s 

Diketahui melalui pemeriksaan bimanual, serviks 

terasa lebih lunak.  

(3) Tanda Chadwick 

Pembuluh darah dinding vagina bertambah hingga 

warna selaput lendirnya biru. 

(4) Tanda Mc Donald 

Fundus uteri dan serviks bisa dengan mudah di 

difleksikan satu sama lain dan tergantung pada lunak 

tidaknya jaringan isthmus (Kusmiyati, 2010; h. 100). 

(5) Kontraksi Uterus 

Tanda ini muncul belakangan dan pasien 

mengeluh perutnya kencang, tapi tidak disertai rasa 

sakit (Kusmiyati, 2010; h. 101). 

3) Tanda pasti kehamilan 

a) Denyut Jantung Janin (DJJ) 

Dapat di dengar dengan menggunakan stetoskop 

laenec pada minggu 17-18. Pada orang gemuk, lebih 

lambat. Dengan stetoskop ultrasonik (doppler), DJJ dapat 

didengarkan lebih awal lagi, sekitar minggu ke-12. 

Melakukan auskultasi pada janin bisa juga mengidentifikasi 

bunyi-bunyi yang lain seperti bising tali pusat, bising uterus 

dan nadi ibu (Kusmiyati, 2010;h. 101). 

b) Gerakan janin dalam rahim  

Gerakan janin ini harus dapat diraba dengan jelas oleh 

pemeriksa. Gerakan janin baru dapat dirasakan pada usia 

kehamilan sekitar 20 minggu (Hani, 2010; h. 75). 

c) Palpasi 

Harus di tentukan outline janin, biasanya menjadi jelas 

setelah minggu ke-22. Gerakan janin dapat dirasakan 

dengan jelas setelah minggu ke-24(Kusmiyati, 2009; h. 

101). 
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d. Pertumbuhan dan perkembangan pada kehamilan 

1) Trimester 1 

Trimester pertama dimulai dari konsepsi sampai umur 

kehamilan 3 bulan ( 0-12 minggu). Dimulai dari masa 

konsepsispermatozoa menembus dinding corona radiata 

dengan enzim hyaluronidase. Persanyawa tersebut biasanya 

bisanya terjadi di daerah ampulla tuba,sel yang sudah di buahi 

tersebut zigot, inti telur inti sel spermatozoa cromosom dari 

kedua ini bercampur hingga mempunyai 46 kromosom dan 

selanjutnya masing-masing kromosom membelah dari hingga 

terjadi 2 pasang. Ovum yang telah dibuahi mengalami proses 

sekmentasi sehingga terjadi blostomer. Umur janin yang 

sebenarnya harus dihitung mundur dari saat fertilisasi atau 

fertilisasiselalu berdekatan dengan ovulasi sekurang-kurangnya 

dari saat ovulasi. Akhir 1 bulan badan bayi sangat melengkung, 

panjangnya  7,5-10 mm,kepalanya 1/3 dari seluruh mudigah. 

Akhir 2 bulan mukanya sudah mulai jelas terbentuk muka 

manusia dan sudah mempunyai lengan dan tungkai dengan 

tangan dan kaki, alat kelamin sudah tampak, walaupun belum 

jelas dapat ditentukan jenisnya (Rukiyah, 2009;h. 34). 

2) Trimester II 

Trimester kedua dimulai umur kehamilan 12 minggu 

samapi 28 minggu. Pada bulan ke 4 panjang janin mencapai 

10-17 cm, beratnya 100 gram. Alat kelamin sudah dapat di 

tentukan jenisnya, kulit ditumbuhi rambut yang halus (lanugo). 

Akhir bulan 5 panjang janin 18-27 cm beratnya 300 gram bunyi 

jantung janin sudah terdengar. Akhir bulan ke 6 panjang janin 

sudah 28-36 beratnya 600 gram kulit keriput dan lemak mulai 

ditimbun dibawah kulit tertutup oleh overnk caseosa yang 

bermaksud untuk melindungi kulit (Rukiyah dkk, 2009;h. 35). 

3) Trimester III 

Trimester ketiga dimulai umur kehamilan 28 sampai 40 

minggu. Pada bulan ke 7 mencapai 35-38 cm, kalau lahir dapat 

hidup luar kemungkinan hidup sangat kecil. Akhir bulan 8 
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panjang mencapai 42,5 cm beratnya mencapai 1700 gram 

permukaan kulit masih merah dan keriput seperti tua. Akhir 

bulan 9 panjangnya mencapai 46 cm beratnya 2500 gram kulit 

sudah bersih. Akhir bulan 10 janin sudah cukup bulan ( 

matur/aterm) panjangnya mencapai 50 cm beratnya 3000 

gram,kulit halus tidak terdapat lanugo,tertapi masih terdapat 

vernick caosa (Rukiyah, 2009;h. 36). 

e. Perubahan Psikologis Dalam Kehamilan 

1) Trimester pertama 

Dimulai dari konsepsi samapi 3 bulan. Pada triwulan 

pertama fokus wanita adalah diri sendiri, fokus pada diri sendiri 

ini, timbul ambivalen mengenai kehamilan yang buruk, 

tanggung jawab yang baru, kecemasan untuk menjadi seorang 

ibu, masalah keungan dan rumah tangganya. Perubahan yang 

dialami pada trimester pertama meliputi terhentinya menstruasi, 

peningkatan berat badan yang dapat menjadi salah satu faktor 

bahwa dirinya hamil dan janin yang ada didalam kandungan 

mengalami pertumbuhan peningkatan tetapi secara umum 

terjadi penurunan libido (Varney, 2007; h.502). 

2) Trimester Kedua 

Dimulai dari bulan keempat sampai 6 bulan. Pada trimester 

kedua ini ibu akan mengalami fase pra-quickecing. Pada fase 

pra-qiuckening wanita mulai dari seorang penerima kasih 

sayang dan perhatian akan menjadi seorang pemberi kasih 

sayang dan perhatian  (menjadi seorang ibu) pada saat yang 

sama ibu akan menuntut perhatian cinta kasih. Pada fase 

quikening muncul sejumlah perubahan karena kehamilan telah 

menjadi jelas. Kontak sosialnya berubah menjadi lebih banyak 

bersosialisasi dengan ibu hamil lainnya (Varney, 2007; h.503) 

3) Trimester ketiga 

Mulai dari bulan ketujuh sampai 9 bulan. Pada periode ini 

sering disebut periode penantian dengan penuh kewaspadaan. 

Ada perasaan was-was mengingat bayi baru lahir kapanpun. 

Selanjutnya ketakutan sejumlah ketakutan muncul karena 
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wanita merasa cemas dengan kehidupan bayi dan kehidupan 

dirinya, ibu mengantisipasi hilangnya perhatian dan perilaku 

istimewa selama ia hamil. Ibu akan merasakan ketidaknyaman 

fisik yang semakin kuat menjelang akhir kehamilannya, ibu 

merasa sanggung, jelek, berantakan dan memerlukan 

dukungan dari pasangannya peningkatan hasrat seksual akan 

hilang dengan sendirinya akibat pembesaran perut ibu (Varney, 

2007; h. 504 ). 

f. Pemeriksaan Kehamilan  

Menurt Surmarni (2011; h. 8) untuk menurunkan / mencegah 

kesakitan dan kematian maternal dan perinatal yaitu dengan cara 

pemeriksaan kehamilan. Tujuan khusus ANC meliputi:  

1) Melakukan monitor kemajuan kehamilan untuk memestikan 

kesehatan dan perkembangan bayi yang normal. 

2) Mengenali secara dini ketidak normalan dan pemberian 

penatalaksanaan yang di perlukan. 

3) Membina hubungan saling percaya antar ibu dan bidan dalam 

rangka mempersiapkan ibu dan keluarga secara 

fisik,emosional, dan logis untuk menghadapi kelahiran serta 

kemungkinan adanya komplikasi . 

g. Jadwal kunjungan pada pemeriksaan antenatal 

Pemeriksaan antenatal paling sedikit 4 kali kunjungan satu kali 

pada trimester pertama (sebelum 14 minggu), satu kali pada 

trimester kedua (sebelum 28 minggu) dan dua kali pada trimester 

ketiga (antara 28 – 36 minggu) dan lebih dari (36 minggu) 

(Kusmiyati, 2009; h 168). 

h. Asuhan kehamilan kunjungan awal 

Kunjungan pertama harus awal mungkin meliputi : 

1) Anamnesis 

Mungkin pada kunjungan awal akan dilakukan beberapa 

pertanyaan  yang dimulai dengan nama, umur hamil berapa, 

kapan menstruasi, bagaimana riwayat menstruasi yang dulu, 

riwayat persalinan yang lalu,jenis persalianan ,riwayat penyakit 

dahulu, maslah-masalah yang timbul dalam kehamilan. 
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2) Pemeriksaan fisik 

Pada pemeriksaan ini dilakukan  dimulai dari tinggi badan 

dan berat badan,tekanan darah,suara jantung,  payudara, 

pemeriksaan pada daerah genetalia untuk mendiagnosa 

kehamilan (Kusmiayati.2010 h 136). 

3) Pemeriksaan laboratorium 

Dimulai dari pemeriksaan darah seperti haemoglobin, 

hematokrit, golongan darah. Pemeriksaan urin untuk melihat 

adanya gula, protein, dan kelainan pada sedimen. 

4) Pemeriksaan tambahan lain untuk memperolah data 

(parameter) 

Pemeriksaan tambahan mungkin dilakukan USG. 

i. Asuhan Kehamilan  kunjungan ulang 

Menurut Kusmiayati (2010; h. 141) asuhan pada kunjungan 

merupakan setiap kunjungan antenal yang dilakuakn setelah 

kunjungan pertama sampai memasuki masa persalinan. Kunjungan 

ulang memiliki tujuan yaitu :  

1) Pendekteksian kompikasi-komplikasi 

2) Mempersiapkan kelahiran dan kegawatandaruratan. 

3) Pemeriksaan fisik yang terfokus. 

j. Tanda Bahaya Kehamilan  

1) Pendarahan pervaginapada kehamilan muda  

Mnurut Kusmiyati (2010; h. 158) pendarahan pervagina pada 

hamil muda dapat disebabkan oleh abortus kehamilan ektopik 

atau mola hidatidosa. 

a) Abortus  

Pada abortus 15% terjadi pada abortus spontan 

sebelum usia kehamilan 12 minggu dan sering terjadi pada 

primigravida. 

b) Kehamilan ektopik 

Kehamilan ektopik adalah kehamilan yang terjadi diluar 

rahim, misalkan dalam tuba ,ovarium, rongga perut, 

serviks, partsinterstisialis tuba, atau dalam tanduk 

rudimeter rahim. 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Dewi Nur Hidayati, Kebidanan DIII UMP, 2015



 
 

 

19 

c) Mola hidatidosa 

Hamil mola adalah suatu kehamilan dimana setelah 

fertilisasi hasil konsepsi tidak berkembang menjadi embrio 

tetapi terjadi proliferasi dari villi korialis disertai  dengan 

degenerasi hidrofik (Kusmiyati, 2010; h 159). 

2) Tanda Bahaya pada Kehamilan Lanjut 

Pada setiap kunjungan antenatal bidan harus mengajarkan 

kepada ibu bagaimana mengenali tanda-tanda bahaya 

tersebut. 

a) Hipertensi Gravidarum 

Hipertensi dalam kehamilan termasuk hepertensi 

karena kehamilan dalam hipertensi kronik (meningkatnya 

tekanan darah sebelum usia kehamilan 20 minggu). Nyeri 

kepala, kejang, dan hilangnya kesadaran sering 

berhubungan  dengan hipertensi dalam kehamilan. 

Keadaan lain yang dapat mengakibatkan kejang ialah 

epilepsi, malaria, trauma kepala, mengingitis dan ensefalitis  

(Hani, 2010; h. 112 ). 

b) Nyeri perut bagian bawah  

Nyeri perut pada kehamilan 22 minggu atau kurang. 

Hal ini mungkingejala utama pada kehamilan ektopik dan 

abortus (Hani, 2010;h. 115 ). 

c) Sakit kepala yang hebat dan menetap 

Sikit kepala selama kehamilan adalah umum,dan 

sering kali merupakan ketidaknyaman yang normal dalam 

kehamilan. Sakit kepala yang menunjukan suatu masalah 

yang serius adalah sakit kepala hebat yang menetap dan 

tidak hilang dengan istirahat.sakit kepala yang hebat dalam 

kehamilan adalah gejala dari pre-eklamsia. 

d) Penglihatan kabur 

Wanita hamil mengeluh penglihatan yang kabur. 

Karena perubahan hormonal,ketajaman penglihatan ibu 

dapat berubah dalam kehamilan ( Kusmiyati, 2010; h.165) 

e) Bengkak pada muka dan tangan 
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Hampir separuh dari ibu-ibu akan mengalami bengkak 

yang normal pada kaki yang biasanya muncul pada sore 

hari dan biasanya hilang setelah beristirahat atau 

meletakkannya lebih tinggi. Bengkak dapat menunjukan 

adanya masalah serius jika muncul pada permukaan muka 

dan tangan, tidak hilang dangan istirahat, dan diikuti 

dengan keluhan fisik yang lain (Hani,  2010; h. 121) 

f) Bayi kurang bergerak seperti biasa 

Ibu mulai merasakan bayinya setelah bulan ke-5 atau 

ke-6, beberapa ibu dapat merasakan gerakan bayinya lebih 

awal. Jika bayi tidur, gerakanya akan melemah. Bayi harus 

bergerak paling sedikit 3 kali dalam periode 3 jam. Gerakan 

bayi akan lebih mudah terasa jika berbaring atau istirahat 

dan jika makan dan minum baik (Hani, 2010; h. 121). 

g) Anemia  

(1) Definisi 

 Anemia adalah kondisi dimana terdapat 

kekurangan sel darah merah atau hemoglobin 

(WHO.2013; h. 160). Anemia merupakan suatu 

keadaan adanya penurunan kadar hemoglobin, 

hematokrit dan jumlah ertirosit dibawah nilai normal. 

Pada penderita anemia , lebih sering disebut kurang 

darah, kadar sel darah merah ( Hemoglobin/Hb) 

dibawah nilai normal. Penyebab biasa karena 

kurangnya zat gizi untuk pembentukan darah (Rukiyah, 

2010; h. 114). 

(2) Patofisiologi 

Perubahan hematologi sehubungan dengan 

kehamilan adalah oleh karena perubahan sirkulasi 

yang semakin meningkat terhadap plasenta dan 

pertumbuhan payudara. Volume plasma meningkat 45-

65 % dimulai pada trimester II kehamilan, dan 

maksiimum terjadi pada bulan ke-9 dan meningkatnya 

sekitar 1000 ml,  menurun sedikit menjelang aterm 
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serta kembali normal 3 bulan  setelah partus.( 

Rukiyah.2010 h 115). 

(3) Etiologi anemia   

Hipervolemia, menyebabkan terjadinya  

pengenceran darah, pertambahan darah tidak 

sebanding volume plasma,  kurangnya zat besi dalam 

makanan, kebutuhan zat besi meningkat ( 

Rukiyah.2010 h 115) 

(4) Gejala dan Tanda 

Keluhan lemah, pucat, mudah pingsan sementra 

tensi dalam batas normal, perlu dicurigai anemia 

defensiensi (Saifuddin; 2009; h. 282).Nilai ambang 

batas yang digunakan untuk menentukan status 

anemia ibu hamil , didasarkan ditetapkan 3 katagori 

yaitu : normal > 11gr/dl, ringan 8-11 gr/ dl, berat <8 

gr/dl (Rukiyah,2010; h. 115). 

(5) Dampak anemia defensiensi 

Anemia pada ibu hamil buka tanpa resiko  menurut 

penelitian, tingginya angka kematian ibu  berkaitan erat 

fengan anemia. Anemia juga menyebabkan rendahnya 

kemampuan jasmani karena sel-sel tubuh tidak cukup 

mendapat pasokan oksigen. Pada wanita hamil, 

anemia meningkatkan frekuensi komplikasi pada 

kehamilan dan persalinan seperti berat badan bayi 

rendah, pendarahan antepartum dan pospartum lebih 

sering dijumpai pada wanita hamil (Rukiyah, 2010; h. 

115). 

(6) Tatalaksana 

Bila pemeriksaan asupan darah tepi tidak tersedia, 

berikan suplementasi besi dan asam folat. Tablet yang 

saat ini banyak tersedia  di puskesmas adalah tablet 

tambah darah  yang berisi 60 mg besi elemental dan 

250µ asam folat. Pada ibu hamil dengan anemia, 

tablet tersebut diberikan 3 kali sehari. Bila dalam 90 
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hari muncul perbaikan, lanjutkan pemberian tablet 

sampai 42 hari pascasalin. Apabila setelah 90 hari 

pemberian tablet besi dan asam folat kadar 

hemoglobin tidak meningkat,  rujuk pasien  kepusat 

pelayanan yang lebih tinggi untuk mencari penyebab 

anemia (WHO, 2013; h. 160). 

2. PERSALINAN 

a. Definisi  

Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks, 

dan janin turun ke dalam jalan lahir. Proses pengeluaran janin yang 

terjadi pada kehamilan cukup bulan (37 – 42 minggu). Lahir spontan 

dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 

jam, tanpa ada komplikasi baik pada ibu maupun pada janin 

(Saifuddin, 2010; h.100).Persalinan adalah rangkaian proses yang 

berakhir dengan pengeluaran hasil konsepsi oleh ibu. Proses ini di 

mulai dengan kontraksi persalinan sejati, yang di tandai oleh 

perubahan progesif padaserviks, dan diakhiri dengan pelahiran 

plasenta (Varney, 2008; h.672).Berdasarkan definisi maka 

persalinan disimpulkan yaitu suatu proses pengeluaran janin atau 

serangkaian pengeluaran hasil konsepsi oleh ibu tanpa adanya 

komplikasi baik pada ibu maupun pada janin berlangsung kurang 

lebihnya 18 jam. 

b. Fisiologi Persalinan 

Bagaimana terjadi persalinan diketahui dengan pasti, sehingga 

menimbulkan beberapa teori yang berkaitan dengan mulainya 

kekutan his.  

Hormon-hormon yang dominan pada saat kehamilan yaitu : 

1) Estrogen 

Berfungsi untuk meningkatkan sensitivitas otot rahim dan 

memudahkan penerimaan rangsangan dari luar seperti 

rangsangan oksitosi, rangsangan prostaglandin,rangsangan 

mekanis(Sumarah, 2009; h. 2). 
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2) Progesteron  

Berfungsi untuk menurunkan sensitivitas otot rahim, 

menyulitkan penerimaan rangsangan dari luar seperti 

oksitosin,rangsangan prostaglandin, rangsangan mekanis,dan 

menyebabkan otot rahim dan otot polos relaksasi (Sulistiyawati, 

2010; h. 4).Dengan demikian dapat dikemukaan beberapa teori 

yang memungkinkan terjadinya proses persalinan: 

a) Teori Ketegangan 

Otot rahim mempunyai kemampuan meregang dalam 

batas tertentu. Setelah melewati batas waktu tersebut 

terjadi kontraksi sehingga persalinan dapat mulai. 

b) Teori Penurunan Hormon 

Saat 1-2 minggu sebelum proses melahirkan dimulai, 

terjadi penurunan kadar estrogen dan progestero. 

Progesteron bekerja sebagai penenang otot-otot polos 

rahim, jika kadar progesteron turun akan menyebabkan 

tegangnya pembuluh darah dan menimbulkan his. 

c) Teori oksitosin internal 

Oksitosin dikeluarka oleh kelenjar hipofise parst 

posterior. Perubahan keseimbangan estrogen dan 

progesteron dapat mengubah sensitivitas otot rahim, 

sehingga sering terjadi kontraksi  braxton hicks. 

Menurunkan konsentrasi progesteron akibat tuanya 

kehamilan maka oksitosin dapat meningkatkan aktivitas, 

sehingga persalinan dimulai. 

d) Teori Prostaglandin 

Konsentasi prostagladin meningkat sejak umur 

kehamilan 15 minggu, yang dikeluarkan oleh desidua. 

Pemberian prostaglandin pada saat hamil dan 

menimbulkan kontraksi otot rahim sehingga terjadi 

persalinan. Prostaglandin dianggap dapat merupakan 

pemicu terjadinya persalinan ( Sumarah,2008; h.3 ). 
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c. Mekanisme persalinan 

Pada minggu-minggu terakhir kehamilan,segmen bawah rahim 

meluas untuk menerima kepala janin, terutama pada primi, 

sedangkan pada multi, perluasantersebut terjadi pada saat 

dimulainya partus. Untunglah, hampir 96% janin adalah letak 

kepala.Pada letak belakang kepala ( LBK) dapat dijumpai 

1) Ubun-ubun kecil kiri depan = 58 % 

2) Ubun-ubun kecil kanan depan=23% 

3) Ubun-ubun kecil kanan belakang=11% atau 

4) Ubu-ubun kecil kiri belakang-8% 

Dikemukakan 2 teori untuk menjelaskan mengapa lebih banyak 

letak kepala dibandingkan letak lainnya ( Mochtar, 2012; h. 73 ). 

1) Teori akomodasi : bentuk rahim memungkinkan bokong dan 

ekstemitas yang besar volumenya untuk berada diatas, 

sedangkan kepala berada dibawah menempati ruang yang 

lebih sempit. 

2) Teori gravitasi : karena relatif besar dan berat kepala akan 

turun kebawah. Karena his yang kuat, teratur, dan sering, 

kepala janin turunmemasuki pintu atas panggul ( engagement). 

Karena menyesuaikan diri diri dengan jalan lahir, kepala 

bertambah menekuk ( fleksi maksimal) sehingga lingkar kepala 

memasuki panggul dengan ukuran yang terkecil ( Mochtar, 

2012; h.73 ). 

d. Tahapan Persalinan 

1) Kala I 

Inpartu (partus mulai) ditandai dengan keluarnya lendir 

bercampur darah (bloody show) karena servik mulai membuka 

(dilatasi) dan mendatar (effacement).Jika sudah terjadi 

pembukan seviks dan kontraksi terjadi teratur minimal 2 kali 

dakam 10 menit selama 40 detik. Kala I adalah kala 

pembukaan yang berlangsung antara pembukaan 0-10 menit 

(pembukaan lengkap). Proses ini dibagi menjadi dua fase, yaitu 

fase laten ( 8 jam ) dimana serviks membuka sampai 3 cm dan 

fase aktif (7 jam) dimana serviks membuka dari 3-10 cm.  Lama 
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kala I untuk primigravida berlansung 12 jam sedang padjam 

dan pembukaan  multigravida sekitar 8 jam. Berdasarkan kurve 

friedman, diperhitung pembukaan primigravida 1 cm per jam 

dan pembukaan multigravida 2 cm per jam. Dengan 

perhitungan maka waktu pembukaan lengkap dapat 

diperkirakan (Sulistyawati, 2010; h. 7). 

2) Kala II 

Dimulai dari pembukaan lengkap (10 cm) sampai bayi 

lahir. Proses ini berlangsung 2 jam pada primigravida dan 1 jam 

pada multigravida. Pada kala ini his menjadi lebih kuat dan 

cepat, kurang lebih 2-3 menit sekali. Dalam kondisi yang 

normal pada kala ini kepala janin sudah masuk dalam ruang 

panggul, maka pada saat his dirasakan tekanan pada oto-otot 

dasar panggul yang secara reflektoris menimbulkan rasa 

mengedan (Sumarah, 2008; h. 6).  

Menurut Prawiroharjo tanda dan gejala kala II persalinan 

(2009;H. 341)yaitu : 

a) Ibu mempunyai keinginan untuk meneran 

b) Ibu merasa tekan yang semakan meningkat pada rektum 

dan/ atau vaginanya 

c) Perineum menonjol 

d) Vulva dan vagina dan sfingter anal membuka 

3) Kala III 

Dimana segera setelah lahir sampai lahirnya plasenta, 

yang berlangsung tidak lebih 30 menit. Setelah bayi lahir uterus 

teraba keras dengan fundus uteri agak diatas pusat. Beberapa 

menit kemudian uterus berkontraksi lagi untuk melepaskan 

plasenta dari dindingnya (Sumarah, 2008; h. 7). 

4) Kala IV 

 Dimulai dari saat lahirnya plasenta sampai 2 jam pertama 

post partum. Tujuan asuhan persalian adalah memberikan 

asuhan yang memadai selama persalinan dalam upaya 

mencapai pertolongan persalian yang bersih dan aman, dengan 
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memperhatikan sayang ibu dan sayang bayi  (Sumarah, 

2008;h. 8). 

e. Tanda-tanda persalinan 

Persalian patut dicurigai jika usia kehamilan 22 minggukeatas, 

jika merasa nyeri abdomen berulang yang disertai dengan cairan 

yang mengandung darah atau show. Kontraksi terjadi teratur jika, 

minimal 3 kali dalam 10 menit,setiap kontraksi berlangsung 

sedikitnya 40 detik, uterus mengeras selama kontraksi,sehingga 

tidak bida menekan uterus dengan menggunakan jari 

tangan.Sumarah (2008; h. 20) mengatakan bahwa tanda-tanda 

persalinan sudah dekat meliputi : 

1) Menjelang minggu ke-36 pada primigravida terjadi penurunan 

fundus uteri karena kepala janin sudah masuk pintu atas 

panggul yang disebabkan oleh kontraksi braxton 

hicks,ketengang dinding perut, ketegangan ligamentum 

rotundum, dan gaya berat janin sehingga kepala kearah bawah. 

Masuknya kepala janin kepintu atas panggul  dirasakan ibu 

hamil dengan terasa ringan dibagian atas (rasa rasa sesak 

mulai berkurang) terjadi kesulitan saat berjalan, sering kencing. 

2) Terjadinya his permulaan kontraksi ini dapat dikemukakan 

sebagian keluhan, karena dirasakan sakit dan mengganggu. 

f. Asuhan kebidanan pada persalianan normal 

Asuhan kebidanan pada ibu bersalin normal (Prawirohardjo, 2010; 
h. 341) 

1) Kala I 

a) Pemeriksaan detak denyut janin. 

b) Pemeriksaan kontraksi uterus. 

c) Pemeriksaan nadi. 

d) Pemeriksaan dalam (pembukaan serviks). 

e) Pemeriksaan penurunan terbawah janin. 

f)  Pemeriksaan tekanan darahdan temperature tubuh. 

2) Kala II 

a) Melihat tanda dan gejala kala dua 

(a) Ibu mempunyai keinginan untuk meneran. 
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(b) Ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada 

rectum atau vaginanya. 

(c) Perineum menonjol. 

(d) Vulva vagina membuka. 

b) Memastikan perlengkapan, bahan, dan obat-obatan esensial 

siap digunakan. Mematahkan ampul oksitosin 10 IU dan 

menempatkan tabung kecil steril sekali pakai didalam partus 

set. 

c) Mengenakan baju penutup atau clemek plastik yang bersih. 

d) Melepaskan semua perhiasan yang di pakai dibawah siku, 

mencuci kedua tangan dengan sabun dan air bersih yang 

mengalir dan mengeringkan tangan dengan handuk satu kali 

pakai/pribadi yang bersih. 

e) Memakai satu sarung dengan DTT atau steril untuk semua 

pemeriksaan dalam. 

f) Menghisap oksitosin 10 IU kedalam tabung suntik (dengan 

memakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi atau steril) dan 

meletakan kembali di artuset. 

g) Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati 

hati dari depan kebelakang dengan menggunakan kapas atau 

kasa yang sudahdibasahi air desinfeksi tingkat tinggi. Jika 

mulut vagina, perineum, atau anus terkontaminasi oleh kotoran 

ibu, membersihkanya dengan seksama, dengan cara menyeka 

dari depan ke belakang. Membuang kapas atau kasa yang 

terkontaminasi dalam wadah yang benar. Mengganti sarung 

tangan jika jika terkontaminasi (meletakan kedua sarung tangan 

tersebut dengan benar dalam larutan klorin). 

h) Dengan menggunakan tehnik aseptic, melakukan pemeriksaan 

dalam untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah 

lengakap. Bila selaput ketuban belum pecah, sedangkan 

pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi. 

i) Mendekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan 

tangan yang masih kotor kedalam larutan klori 0,5% dan 

kemudian melepaskannya dalam keadaan terbalik serta 
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merendamnya didalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit.  

Mencuci kedua tangan. 

j) Memeriksa denyut jantung janin seelah kontraksi berakhir untuk 

memastikan bahwa denyut jantung janin itu normal. Mengambil 

tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal, 

mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam, DJJ dan 

semua hasil-hasil penilaian serta asuhan lainya pada partograf. 

k) Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin 

baik. Membantu ibu dalam posisi yang nyaman sesuai dengan 

keinginanya.  

(1) Menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran. 

Melanjutkan pemantauan kesehatan dan kenyamanan ibu 

serta janin sesuai pedoman persalinan aktif dan 

mendokumentasikan temuan-temuan. 

(2) Menjelaskan keapada anggota keluarga bagaimana mereka 

dapat mendukung dan memberi semangat kepada ibu saat 

ibu mulai meneran. 

(3) Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu 

dalam meneran. ( Pada saat his, bantu ibu dalam posisi 

setengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman). 

(4) Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai 

dorongan kuat untuk meneran: 

(a) Membimbing ibu untuk meneran saat ibu mempunyai 

keinginan untuk meneran. 

(b) Mendukung dan memberi semangat atas usaha ibu untuk 

meneran. 

(c) Membantu ibu untuk mengambil posisi yang nyaman 

sesuai dengan pilihanya. 

(d) Memganjurkan ibu untuk istirahat diantara kontraksi. 

(e) Menganjurkan keluarga untuk mendukung dan memberi 

semangat pada ibu. 

(f) Menganjurkan asupan per oral. 

(g) Menilai DJJ setiap 5 menit. 
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(h) Jika bayi belum lahir dalam waktu 120 menit meneran 

untuk ibu primipara dan 60 menit untuk ibu multipara, 

merujuk segera jika ibu tidak mempunyai keinginan untuk 

meneran. 

(i) Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau 

mengambil posisi yang nyaman jika ibu belum ingin 

meneran dalam 60 menit, anjurkan ibu untuk meneran 

pada puncak kontraksi-kontraksi tersebut dan beristirahat 

diantara kontraksi. 

(j) Jika bayi belum lahir atau kelahira bayi belumakan terjadi 

segera setelah 60 menitmeneran, merujuk ibu dengan 

segera. 

a) Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, 

letakan handuk bersih diatas perut ibu untuk mengeringkn bayi. 

b) Meletakan kain bersi dlipat 1/3 bagian, dibawah bokong ibu. 

c) Membuka partus set. 

d) Memakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan. 

e) Saat kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, 

lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi, 

letakan tangan yang lain dikepala bayi dan lakukan tekanan yang 

lembut dan tidak menghambat pada kepala bayi, membiarkan 

kepala keluar berlahan-lahan. Menganjurkan ibu meneran 

berlahan lahan atau bernapas cepat saat kepala lahir. 

f) Dengan lembut menyeka muka, mulut dan hidung bayi  dengan 

kain atau kasa yang bersih. 

g) Memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil tindakan yang sesuai 

jika hal itu terjadi, dan kemudian meneruskan segera proses 

kelahiran bayi. 

(1) Jika tali pusat melilit leher janin dengan longgar, lepaskan 

lewat bagian atas kepala bayi. 

(2) Jika tali pusat melilit janin dengan erat, mengeklem di dua 

tempat dan memotongnya. 

h) Menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar 

secara spontan. 
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i) Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, tempatkan kedua 

tangan masing-masing sisi muka bayi. Menganjurkan ibu untuk 

meneran saat kontraksi berikutnya dengan lembut menariknya 

kearah bawah dan arah luar hingga bahu anterior muncul 

dibawah arkus pubis dan kemudian dengan lembut menarik 

kearah atas dan kearah luar untuk melahirkan bahu posterior. 

j) Setelah kedua bahu dilahirkan, menelusurkan tangan mulai 

kepala bayi yang berada dibagian bawah kearah perineum, 

membiarkan bahu dan lengan posterior lahir ke tangan tersebut. 

Mengendalikan kelahiran siku dan tangan bayi saat melewati 

perineum, gunakan lengan bagian bawah untuk menyangga 

tubuh bayi saat dilahirkan. Menggunakan tangan anterior (bagian 

atas) untuk mengendalikan siku dan tangan anterior bayi saat 

keduanya lahir. 

k) Setelah tubuh dan lengan lahir menelusurkan tangan yang ada 

diatas dari punggung kea rah kaki bayi untuk menyangganya 

saat punggung kaki lahir. Memegang kedua mata kaki  bayi 

dengan hati-hati membantu kelahiran kaki. 

l) Menilai bayi dengan cepat, kemudian meletakan bayi diatas 

perut ibu dengan posisi kepala bayi lebih rendah dari posisi 

tubuh ibunya. 

m) Segera membungkus kepala dan badan bayi menggunakan 

handuk dan biarkan kontak kulit ibu dan bayi. Lakukan 

penyuntikan oksitosin secara IM. 

n) Menjepit tali pusat menggunakan klem kira-kira 3cm dari pusat 

bayi. Melakukan urutan pada tali pusat mulai dari klem kearah 

ibu dan memasang klem kedua 2 cm dari klem yang pertama. 

o) Memegang tali pusat dengan satu tangan, melindungi bayi dari 

gunting dan memotong tali pusat diantara klem tersebut. 

p) Mengeringkan bayi, mengganti handuk yang basah dan 

menyelimuti bayi dengan kain atau selimut yang bersih dan 

kering, menutupi bagian kepala, membiarkan tali pusat terbuka. 

Jika bayi mengalami kesulitan bernapas, ambil tindakan yang 

sesuai. 
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q) Memberikan bayi kepada ibunya dan menganjurkan ibu untuk 

memeluk bayinya dan memulai pemberian ASI jika ibu 

menghendakinya. 

r) Meletakan kain yang bersih dan kering. Melakukan 

Palpasiabdomen untuk memastikan adanya bayi yang ke dua. 

 

3) Kala III 

a) Memberitahu ibu bahwa dia akan disuntik. 

b) Dalam waktu 2 menit setelah kelahiran bayi, berikan suntikan 

oksitosin 10IU secara IM di sepertiga atas paha kanan ibu 

bagian luar, sebelumnya diaspirasi terlebih dahulu. 

c) Memindahkan klem pada tali pusat. 

d) Meletakan satu tangan diatas kain yang ada diperut ibu, tepat 

diatas tulang pubis, dan menggunakan tangan kiri untuk 

Palpasi kontraksi dan menstabilkanuterus. Memegang tali pusat 

dan klem menggunakan tangan yang lain. 

e) Menungguuterus berkontraksi dan kemudian melakukan 

penegangan kearah bawah pada tali pusat dengan lembut. 

Lakukan tekanan yang berlawanan arah pada bagian bawah 

uterus dengan cara menekan uterus kearah atas dan belakang 

(dorso kranial)  dengan hati-hati untuk membantu mencegah 

terjadinya inversion uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 

detik, hentikan penegangan tali pusat dan menunggu hingga 

kontraksi berikut mulai. Jika uterus tidak berkontraksi, meminta 

ibu atau seorang anggota keluarga untuk merangsang putting 

susu. 

f) Setelah plasenta terlepas, meminta ibu untuk meneran sambal 

menarik tali pusat kearah bawah dan kemudian kearah atas, 

mengikuti kurva jalan lahir sambal meneruskan tekanan 

berlawanan pada arah uterus. Jika talipusat bertambah panjang 

pindahkan klem berjarak 5-10cm didepan vulva. Jika plasenta 

tidak lahir setelah dilakukan peregangan tali pusat selama 15 

menit 
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(1) Mengulangi pemberian oksitosin 10 IU secara IM. 

(2) Menilai kandung kemih dan dilakukan kateterisasi kandung 

kemih dengan menggunakan teknik aseptic jika perlu. 

(3) Meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan. 

(4) Mengulangi penegangan tali pusat selama 15 menit 

berikutnya. 

(5) Merujuk ibu jika plasentatidak lahir dalam waktu 30 menit 

sejak kelahiran bayi. 

g) Jika plasenta terlihat di introitus vagina melanjutkan kelahiran 

plasenta dengan menggunakan kedua tangan. Memegang 

plasenta dengan kedua tangan dan dengan hati-hati memutar 

plasenta hingga selaput ketuban terpilin. Dengan lembut 

perlahan melahirkan selaput ketuban tersebut. Jika selaput 

ketuban robek, memakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi 

atau steril dan memeriksa vagina dan serviks ibu dengan 

seksama. Menggunakan jari-jari tangan atau klem atau forceps 

desinfeksi tingkat tinggi atau steril untuk melepaskan bagian 

selaput ketuban yang tertinggal. 

h) Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan 

massase uterus, meletakan telapak tangan difundus dan 

melakukan massase dengan gerakan melingkar dengan lembut 

hingga uterus berkontraksi. 

i) Memeriksa kedua sisi plasenta baik yang menempel ke ibu 

maupun janin dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa 

plasenta dan selaput ketuban lengkap dan utuh. Meletakan 

plasenta kedalam kantung plastic atau tempat khusus. Jika 

uterus tidak berkontraksi setelah melakukan massase selama 

15 detik mengmbil tindakan yang sesuai. 

j) Mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum dan 

segera menjahit laserasi yang mengalami perdarahan aktif. 

4) Kala IV  

a) Menilai ulang uterus dan memastikan berkontraksi dengan baik. 

b) Mencelupkan kedua tangna yang memakai sarung tangan 

kedalam larutan klorin 0,5%, membilas kedua tangan yang 
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masih bersarung tanagan tersebut dengan air desinfeksi tingkat 

tinggi dan mengeringkanya dengan kain yang bersih dan 

kering. 

c) Menempatkan klem tali pusat desinfeksi tingkat tinggi atau steril 

atau mengikat tali desinfeksi tingkat tinggi dengan simpul mati 

sekeliling tali pusat  sekitar sekitar 1cm dari pusat. 

d) Mengikat satu lagi simpul mati bagian pusat yang 

berseragaman dengan simpul mati yang pertama. 

e) Melepaskan klem bedah dan meletakanya dalam larutan klorin 

0,5%  

f) Menyelimuti kembali bayi dan menutupi pada bagian 

kepalanya. Memastika handuk atau kain yang kering. 

g) Menganjurkan ibu untuk memulai pemberian ASI. 

h) Melanjutkan pemantauan kontraksi uterus dan perdarahan 

pervaginam: 

(a) 2-3 kali dalam 15 menit pertama pascapersalinan. 

(b) Setiap 15 menit pada 1 jam pertama pascapersalinan. 

(c) Setiap 20-30 m3nit pada jam 2 pascapersalinan. 

(d) Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, laksanakan 

perawatan yang sesuai untuk menatalaksana atonia uteri. 

(e) Jika ditemukan laserasi yang memerlukan penjahitan, 

lakukan penjahitang dengan anesthesia local dan 

menggunakan tehnik yang sesuai. 

i) Mengajarkan pada ibu / keluarga bagaimana cara melakukan 

massase uterus dan meriksa kontraksi uterus. 

j) Mengevaluasi kehilangan darah. 

k) Memeriksa tekanan darah, nadi dan keadaan kandung kemih 

setiap 15 menit selama satu jam pertama pascaresalinan dan 

setiap 30 menit selama jam ke 2 pascapersalinan. Memeriksa 

temperature tubuh ibu setiap jam selama 2jam pertama 

pascapersalinan. 
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g. Kegawatdaruratan pada persalinan 

1) Retensio Plasenta 

Terlambatnya kelahiran plasenta selama setengah jam 

setelah persalinan bayi. Dalam melakukan pengeluaran 

plasenta serta manual perlu diperhatikan tekniknya sehingga 

tidak menimbulkan komplikasi seperti perforasi dinding uterus, 

bahaya infeksi dan inversion uteri. Sikap umum bidan meliputi 

memperhatikan keadaan umum penderita ( tanda vital sign, 

kontraksi dan tinggi fundus uteri) dan keadaan plasenta ( 

Manuaba, 2013; h. 402). 

2) Persalinan Lama 

Penyebab partus lama dibagi 3 golongan yaitu : kelainan 

tenaga ( kelainan his), his yang tidak normal dalam kekuatan 

menyebabkan kemacetan pada jalan lahir. Kelainan janin 

dalam letak atau bentuk jalan lahir biasanya menghalangi 

kemajuan persalinan atau menyebabkan kemacetan 

(Prawirohardjo, 2009; h. 562). 

3) Atonia uteri 

Keadaan dimana lemahnya tonus atau kontraksi rahim 

yang menyebabkan uterus tidak dapat menutup pendarahan 

terbuka adri tempat impantasi plasenta setelah bayi dan 

plasenta lahir. Atonia uteri dapat di cegah dengan malakukan 

manajemen aktif kala III yang sesuai prosedur. Pemberian 

misoprostol peroral 2-3 tablet (400-600 µg) segera setelah bayi 

lahir (Prawirohardjo, 2009; h. 524). 

4) Inversio Uteri 

Merupakan keadaan ketika fundus uteri masuk kedalam 

kavum uteri, yang dapat menyebabkan  secara mendadak atau 

perlahan.kejadiaan inversio uteri sebagian besar disebabkan 

kurang legeartisnya pertolongan persalinan saat melakukan 

persalinan plasenta secara grede, dengan otot rahim belum 

berkontraksi dengan baik ( Mochtar, 2012; h. 210). 

 

 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Dewi Nur Hidayati, Kebidanan DIII UMP, 2015



 
 

 

35 

3. Bayi Baru Lahir 

a. Definisi  

Pelayanan kesehatan neonatus harus dimulai sebelum bayi 

dilahirkan, mulai pelayanan kesehatan yang memberikan kepada 

ibu hamil. Bayi baru lahir disebut juga neonatus merupakan individu 

yang sedang bertumbuh dan baru saja mengalami trauma kelahiran 

serta harus dapat melakukan penyesuain dari kehidupan intrauterin 

kehidupan ekstrauterium.Bayi baru lahir normal adalah bayi yang 

lahir pada usia kehamilan 37-42 minggu dan berat badannya 2500-

4000 gram (Dewi, 2010; h. 1).Bayi baru lahir normalmerupakan bayi 

yang lahir pada usia kehamilan 37-42 minggu  dengan berat badan 

tidak kurang dari  2.500-4.000 gram tanpa ada komplikasi ( Mochta, 

2012).Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa bayi baru lahir 

merupakan suatu kehidupan dari intrauteri dan memulai kehidupan 

ekstrauteri dan usia kehamilan 37-42 minggu atau yang dimaksud 

atrem dan berat badan lahir tidak kurang dari 2.500 gram. 

b. Perubahan fisiologi bayi baru lahir 

1) System pernafasan 

Pernafasan pada bayi normal terjadi 30 detik sesudah 

kelahiran. Pernafasan ini timbul akibat aktivitas normal dari 

susunan saraf pusat seperti sentuhan, perubahan suhu dari 

dalam uterus ke luar uterus yang semuanya mengarahkan 

diafragma serta alat-alat pernafasan lainnya. 

2) Eliminasi 

BAB yang pertama keluar berwarna kehitam-hitaman dan 

lengket yang disebut “Mekonium”.Mekonium mulai keluar dalam 

24 jam setelah lahir dan berlangsung sampai hari ke-2 atau ke-

3 (Muslihatun, 2010; h.32). 

3) Kulit 

Biasanya diliputi verniks kaseosa terutama di daerah 

lipatan tubuh. Makin muda usia kelahiran bayi, kulit bayi 

semakin lembek dan tampak transparan. 
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3) Tali pusat 

Tali pusat dalam istilah medisnya disebut dengan umbilical 

cord. Merupakan saluran kehidupan bagi janin selama ia di 

dalam kandungan. Sebab semasa dalam rahim, tali pusat inilah 

yang menyalurkan oksigen dan makanan dari plasenta ke janin 

yang berada di dalamnya. Begitu janin dilahirkan, ia tidak lagi 

membutuhkan oksigen dari ibunya, karena bayi mungil ini 

sudah dapat bernapas sendiri melalui hidungnya. Karena sudah 

tak diperlukan lagi maka saluran ini harus dipotong dan dijepit 

atau diikat.Tali pusat normal berwarna putih kebiruan pada hari 

pertama, mulai kering dan mengkerut /mengecil dan akhirnya 

lepas setelah 7-10 hari(Muslihatun, 2010; h.32). 

4) Berat badan 

Pada hari ke-2 dan ke-3 berat badan bayi baru lahir 

biasanya akan menurun. Hal ini disebabkan karena pemasukan 

cairan dan pengeluaran dari tubuh bayi tidak seimbang. 

5) Suhu (panas) 

Mekanisme pengaturan panas pada bayi belum stabil 

mudah mendapat pengaruh dari luar. Pusat pengaturan panas 

dalam otak baru berkembang pada bulan terakhir masa 

fetus(Muslihatun.2010;h.32).Bayi dapat kehilangan napas 

melalui cara yaitu:  

a) Konduksi, kehilangan panas melalui benda-benda padat 

yang berkontak dengan kulit bayi. 

b) Konveksi, kehilangan panas yang disebabkan pendinginan 

melalui aliran udara disekitar bayi. 

c) Evaporasi, keholangan panas melalui penguapan air pada 

kulit bayi yang basah. 

d) Radiasi, melalui benda padat dekat bayi yang tidak 

berkontrak secara langsung dengan kulit bayi 

(Prawirohardjo, 2009;h. 366). 
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c. Asuhan bayi baru lahir 

Menurut (JNPK-KR.2008 h 126) asuhan bayi baru lahir meliputi : 

1) Menjaga kehangatan  

Mekanisme pengaturan temperatur tubuh pada bayi baru 

lahir, belum berfungsi sempurna. Oleh karena itu, jika tidak 

segera dilakukan upaya pencegahan kehilangan panas tubuh 

maka bayi baru lahir dapat mengalami hipotermi. 

2) Memberisihkan jalan napas ( bila perlu) 

Bila  bayi normal akan menangis sepontan segera setelah 

lahir. Apabila bayi tidak langsung menangis, maka penolong 

segera membersihkan jalan nafasnya. 

3) Lakukan inisiasi menyusui dini dengan cara kontak kulit bayi 

sengan kontak kulit ibu 

Berikan bayi kepada ibu secepat mungkin kontak dini 

antara ibu dan bayi, dorongan ibu untuk menyusui bayinya. 

4) Memberikan salep mata tetrasiklin 1% pada kedua mata 

Salep mata atau tetes mata untuk pencegahan infeksi 

mata diberikan setelah proses IMD dan bayi selesai menyusu. 

Pencegahan infeksi mata tersebut mengandung tentrasiklin 1 % 

atau antibiotika lain. 

5) Memberikan suntikan vitamin K 1 mg secara IM pada pahan kiri 

setelah inisiasi menyusui dini 

Berikan vitamin  K ( phytomenadione ) injeksi 1 mg IM 

setelah proses IMD bayi selsai menyusu untuk mencegah 

pendarahan BBL akibat defisiensi vitamin K yang dapat dialami 

oleh sebagaian bayi baru lahir. 

6) Memberikan imunisasi hepetiti B 0,5 secara IM pada paha 

kanan, berikan kira-kira 1-2 jam setelah pemberian vitamin K  

7) Keringkan dan tetap jaga kehangatan bayi. 

 

d. Tanda-tanda bahaya bayi baru lahir 

1) Asfiksia neonatorum 

Suatu keadaan bayi baru lahir yang gagal bernapas secara 

spontan dan teratur segera setelah lahir sehingga bayi tidak 
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dapat memasuki oksigen dan tidak dapat mengeluarkan zat 

asam arang dari tubuh. 

2) Pendarahan Tali Pusat 

Pendarahan yang terjadi pada tali pusat bisa timbul karena 

trauma pengikatan tali pusat yang kurang baik atau kegagalan 

proses pembentukan trombus normal. 

3) Kejang neonatus 

Kejang adalah kelainan bawaan pada otak, sedangkan sebab 

sekunder adalah gangguan metabolik atau penyulit lain seperti 

penyakit infeksi ( Nanny L.2011; h 9 ). 

 

e. Kunjungan Neonatal 

Pelayanan kesehatan kepda neonatal sedikitnya 3 kali yaitu 

1) Kunjungan neonatal I ( KN 1 ) pada 6 jam  sampai 48 jam 

setelah lahir pada pemantauan dilakukan yaitu menjaga 

kehangatan agar bayi tetap hangat dan kering, menilai keadaan 

bayi secara umum,memeriksa adanya cairan atau bau busuk 

pada tali pusat, menjaga tali pusat, pemberian ASI awal. 

2) Pada kunjungan ini dilakukan pemantauan yaitu Kunjungan 

neonatal II ( KN 2 ) pada hari ke 3 sampai 7 hari.Pada 

pemantauan dilakukan yaituKunjungan ini dilakukan 

pemantauan dari menanyakan pada ibu mengenai keadaan 

bayi, menanyakan bagaimana bayi menyusu, memeriksa 

apakah ada nanah pada tali pusat, memeriksa apakah bayi 

terlihat kuning ( ikterus ). 

3) Kunjungan neonatal III ( KN 3 ) pada hari ke 8 sampai 28 hari 

Pada pemantauan dilakukan yaitu pada tali pusat bayi 

biasnyasudah lepas, memastikan  apakah bayi mendapat ASI 

yang cukup, bayi mendapat imunisasi berikut 

a) BCG untuk mencegah tuberculosis. 

b) Vaksin polio I secara oral. 

c) Vaksin hepatiti B( Depkes.2010 h 28). 
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4. MASA NIFAS 

a. Definisi  

Masa nifas ( puerperium) dimulai setelah plasenta lahir dan 

berakhir ketika alat-alat kandung kembali seperti keadaan 

sebelum hamil. Batasan waktu masa nifas yang paling singkat 

(minimum) tidak ada batas waktunya, bahkan bisa jadi dalam 

waktu yang relatif pendek darah sudah keluar, sedangkan 

batasan maksimumnya adalah 40 hari.Masa nifas  (puerperium) 

adalah masa permulihan  kembali, mulai dari persalinan selesai 

sampai alat-alat kandung kembali seperti sebelum hamil.Lama 

masa nifas yaitu 6-8 minggu (Wulandari, 2009; h. 1).Masa nifas 

(peurperium) adalah masa setelah plasenta lahir dan berakhir 

ketika alat-alat kandung kembali seperti keadaan sebelum 

hamil, masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu 

(Saleha, 2009; h. 2). 

Jadi masa nifas (peurperium) setelah keluarnya plasenta 

sampai alat-alat reproduksi pulih seperti sebelum hamil dan 

secara normal masa nifas berlangsung selama 6 minggu atau 

40 hari. 

b. Tujuan masa nifas 

Menurut Saleha ( 2009; h. 65) tujuan masa nifas meliputi : 

1) Menjaga kehangatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun 

psikologisnya. 

2) Melaksanakan skrining yang komprehensif, Mendekteksi 

maslah, mengobati, dan merujuk bila terjadi komplikasi pada 

ibu maupun bayinya 

3) Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan 

kesehatan diri, nutrisi, KB, cara dan manfaat menyusui, 

imunisasi, serta perawatan bayi sehari-hari 

4) Memberikan pelayanan KB  

5) Memberikan pelayanan keluarga berencana. 

c. Fisiologi Masa Nifas 

Menurut Saleha (2009;h. 2) Secara garis besar terdapat tiga 

penting dimasa nifas yaitu 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Dewi Nur Hidayati, Kebidanan DIII UMP, 2015



 
 

 

40 

1) Pengecilan rahim 

Pada orang yang spesifik dan unik karena dapat mengecil 

serta membesar dengan menambah atau mengurangi jumlah 

sel. Pada wanita yang tidak hamil, berat rahim sekitar 30 gram 

dengan ukuran kurang lebih sebesar telur ayam. 

2) Kekentalan darah ( hemokonsentrasi) kembali normal 

Selama hamil, darah ibu relatif lebih encer, karena cairan 

darah ibu banyak, sementra sel darahnya berkurang. Bila 

dilakukan pemeriksaan kadar hemoglobinnya akan tampak 

sedikit menurun dari angka normalnya sebesar 11-12 gr%, jika 

hemoglobinnya terlalu rendah, maka bisa terjadi anemia atau 

kekurangan darah. 

3) Proses laktasi menyusui 

Proses ini timbul setelah plasenta atau ari-ari lepas. 

Plasenta mengandung hormon penghambat prolaktin ( hormon 

plasenta) yang menghambat pembentukan ASI. Setelah 

plasenta lepas, hormon plasenta itu tidak dihasilkan lagi, 

sehingga terjadi produksi asi. Asi keluar 2-3 hari setelah 

melahirkan. Namun, hal yang luar biasanya adlah sebelumnya 

di payudara sudah terbentuk kolostrum yang baik untuk bayi, 

karena mengandung zat kaya gizi dan anti bodi pembunuh 

kuman.  

d. Periode masa nifas 

Menurut Mochtar (2012; h. 87) periode masa nifas dibagi dalam 3 

yaitu : 

1) Perinium dini : kepulihan saat ibu telah diperboleh berdiri dan 

berjalan-jalan. Dalam agama islam, dianggap telah bersih dan 

boleh bekerja setelah 40 hari. 

2) Perinium intermediat : kepulihan menyeluruh alat-alat genetalia 

yang lamanya 6-8 minggu. 

3) Perinium lanjut : waktu yang di perlukan untuk pulih dan 

kembali sehat sempurna, terutama jika selama hamil atau 

sewaktu persalinan timbul komplikasi. 
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e. Perubahan psikologis masa nifas 

Masa nifas merupakan waktu dimana ibu mengalami 

perubahan setelah pascapersalinan dimana ibu dapat beradaptasi 

pada masa nifas ini yaitu 

1) Taking in period 

Terjadi pada 1-2 hari setelah persalinan, ibu masih pasif 

dan sngat bergantung pada orang lain, fokus perhatian 

terhadap tubuhnya ibu lebih mengingat pengalaman melahirkan 

dan persalinan yang dialami, serta kebutuhan tidur dan nafsu 

makan meningkat (Saleha, 2009; h. 63). 

2) Taking hold period 

Berlangsung 3-4 hari postpartum, ibu lebih berkonsentrasi 

pada kemampuannya dalam menerima tanggung jawab 

sepenuhnya terhadap perawatan bayi. Pada masa ini ibu 

menjadi sangat sensitif, sehingga membutuhkan bimbingan dan 

dorongan perawat untuk mengatasi kritikan yang dialami 

ibu(Saleha, 2009; h. 63). 

3) Letting go period 

 Dialami setelah tiba ibu dan bayi tiba dirumah. Ibu mulai 

secara penuh menerima tanggung jawab sebagai “ seorang 

ibu” dan menyadari atau merasa kebutuhan bayi sangat 

bergantung pada dirinya (Saleha.S.2009.h 64). 

f. Involusi alat-alat kandungan 

Menurut Sulistyowati (2009; h. 73) involusi uteri merupakan suatu 

prses kembalinya uterus pada kondisi sebelum hamil.Perubahan ini 

dapat diketahui dengan melakukan pemeriksaan palpasi untuk 

meraba dimana TFU-nya.Menurut Wulandari (2009; h. 78)involusi 

alat alat kandungan: 

1) Uterus secara beransur-ansur menjadi kecil (berinvolusi) 

hingga akhir kembali seperti sebelum hamil. 

2) Bekas implantasi uri : placenta bed mengencilkarena kontraksi 

dan menonjol kekavum uteri dengan diameter 7,5 cm. 

3) Luka-luka : pada jalan lahir jika tidak disertai infeksi akan 

sembuh dalam 6-7 hari. 
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4) Rasa nyeri : yang after pains (merian atau mules-mules) 

disebabkan kontraksi rahim, biasanya berlangsung 2-4 hari 

pasca peraslinan. 

g. Loehea dalam masa nifas 

1) Lochea Rubra/merah (Kruenta) 

 Lochea rubra (cruenta) berwarna merah karena berisi 

darah segar dan sisa-sisa selaput ketuban, set-set desidua, 

verniks caseosa, lanugo dan mekonium selama 2 hari 

pascapersalinan. Inilah lochea yang akan keluar selama dua 

sampai tiga hari postpartum(Saleha, 2009; h. 56). 

2) Lochea sanguinolenta 

Cairan yang keluar berwarna merah kecoklatan berlendir. 

Berlansung dari hari ke4 sampai ke 7 postpartum(Wulandari, 

2009; h. 78 ). 

3) Lochea Serosa  

 Lochea ini berwarna kuning kecoklatan karena 

mengandung serum, leukosit dan robeka/laserasi plasenta, 

muncul pada hari ke 7 sampai hari ke 14 post 

partum(Wulandari, 2009; h. 78 ). 

4) Lochea Alba/ putih 

Mengandung leukosit, sel desidua,sel epitel,selaput lendir 

serviks dan selaput jaringan yang mati.lochea alba berlangsung 

selama 2 sampai 6 minggu postpartum (Wulandari, 2009; h. 78 

). 

h. Perubahan Uterus selama Postpartum 
Tabel 2.1 Tinggi fundus uteri dan berat uterus menurut masainvolusi 

involusi Tinggi fundus uteri Berat uterus 

Bayi lahir 

Uri Lahir 

1 minggu 

2 minggu 

6 minggu 

8 minggu 

Setinggi pusat 

2 jari bawah pusat 

pertengahan pusa simpisis 

tidak teraba diatas simpisis 

bertambah kecil 

sebesar normal 

1000 gram 

750 gram 

500 gram 

350 gram 

50 gram 

30 gram 

Sumber : Sinopsis Obstetri jilid 1 
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i. Asuhan Ibu Pada Masa Nifas 

Asuhan masa nifas diperlukan dalam periode ini karena 

merupakan masa kritis baik ibu maupun bayinya. Diperkirakan 60% 

kematian ibu di akibatkan kehamilan terjadi setelah persalinan dan 

50% kematian masa nifas terjadi dalam 24 jam pertama. Dengan 

pemantauan melekat dan asuhan pada ibu dan bayi pada masa 

nifas dapat mencegah beberapa kematian ini (Wulandari, 2009; h. 

2).Hal-hal yang dilaukan dalam memberikan asuhan kebidanan 

pada ibu niafas yaitu; memeriksakan tanda-tanda vital, 

membersihkan alat kelamin, perut, dan kaki ibu, mencegah 

pendarahan hebat, memeriksa alat kelamin ibu dan masalah-

masalah lainnya, memperhatikan perasaan ibu terhadap bayinya, 

perhatikan gejala infeksi pada ibu,bantu ibu menyusui (Wulandari, 

2009; h 2). 

 

j. Peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas 

Menurut Wulandari D (2009; h. 2-3) peran dan tanggung jawab 

bidan dalam masa nifas  adalah :  

a) Mendekteksi komplikasi dan perlunya rujukan 

b) Memberikan konseling untuk ibu dan keluarganya mengenai 

cara mencegah pendarahan, mengenali tanda bahaya,menjaga 

gizi yang baik, serta mempraktekan kebersihan yang aman. 

c) Memfasilitasi hubungan dan ikatan batin antara ibu dan bayi. 

d) Memulai dan mendorong pemberian ASI. 

k. Kunjungan Masa nifas 

Kunjungan masa nifas dilakukan paling sedikit empat kali.  

Kunjungan ini bertujuan untuk menilai status ibu dan bayi baru lahir 

juga untuk mencegah, mendeteksi,serta menangani masalah-

masalah yang terjadi. 
Tabel 2.2 Kunjungan nifas 

Kunjungan Waktu Tujuan 

1 6-8 jam 

setelah 

persalinan 

a) Mencegah pendarahan masa nifas karena 

atonia uteri. 

b) Mendekteksi dan merawat penyebab lain 
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pendarahan pendarahn, rujukan bila 

pendarahan berlanjut. 

c) Memberikan konseling pada ibu atau salah 

satu anggota keluarga bagaimana 

mencegah pendarahan masa nifas karena 

atonia uteri. 

d) Pemberian ASI awal. 

e) Melakukan hungan antara ibu dan bayi baru 

lahir. 

f) Menjaga bayi tetap sehat dengan cara 

mencegah hipotermi 

 

2 6 hari 

setelah 

persalinan 

a) Memastikan involusi uteri berjalan normal, 

uterus berkontraksi, fundus di bawah 

umbilikus, tidak ada pendarahan 

abnormal, tidak ada bau. 

b) Menilai adanya tanda-tanda demam, 

infeksi, dan pendarahan abnormal. 

c) Memastikan ibu mendapat cukup 

makanan, cairan dan istirahat. 

d) Memastikan ibu menyusui  dengan baik 

dan tidak memperlihat kan tanda-tanda 

penyulit. 

e) Memberikan konseling pada ibu mengenai 

asuhan pada bayi dan tali pusat serta 

menjaga bayi tetap hangat dan merawat 

bayi sehari-hari. 

 

3 2 minggu 

setelah 

persalinan 

sama seperti di atas ( 6 hari setelah persalinan 

4 6 minggu 

setelah 

persalinan 

a) Menanyakan pada ibu tentang penyulit-

penyulit yang akan dialami atau bayinya. 

b) Memberikan konseling KB secara dini 

c) Mengajarkan/mengajak ibu membawa 

bayinya keposyandu atau puskesmas 

untuk penimbangan dan imunisasi 

                     Sumber : Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas 
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l. Tanda bahaya Masa Nifas 

1) Pendarahan pervaginam 

Perkiraan kehilangan darah biasanya tidak sebanyak yang 

sebenarnya, kadang-kadang hanya setengah dari biasanya. 

Darah tersebut darah tersebut bercanpur amnion atau uteri.  

2) Infeksi Masa Nifas  

Infeksi postpartum karena adanya luka pada bekuan 

pelepasan plasenta, laserasi pada saluran genetalia, termasuk 

episotomi pada perineum, dinding vagina dan servik. Infeksi 

pasca seksio sesaria mingkin terjadi (Bahiyutun, 2009; h. 115). 

3) Sakit kepala, Nyeri Epigastrik, dan penglihatan kabur 

Wanita yang baru melahirkan sering mengeluh sakit kepala 

hebat atau penglihatan kabur.  

4) Bengkak wajah atau Ekstremitas 

Bila terjadi gejala ini, periksa adanya varises, periksa 

kemerahan pada betis, dan periksa apakah tulang kering, 

pergerakan kaki, atau kaki mengalami edema. 

5) Demam, Muntah, Dan Nyeri Berkemih 

Pada masa nifas dini, sensitivitas kandung kemih terhadap 

tegangan air kemih di daerah vesika sering menurunkan akibat 

trauma persalinan atau analgesia epidura atau 

spinal(Bahiyatun, 2009; h. 116 ) 

6) Payudara bengkak 

Payudara bengkak yang tidak disusu secara adekuat dapat 

menyebabkan payudara menjadi merah, panas, terasa sakit, 

dan akhirnya menjadi mastitis (Bahiyatun, 2009; h. 117) 

7) Perasan Sedih ibu Nifas 

Pada beberapa minggu awal setelah persalinan sampai 

kurang lebih 1 tahun, ibu postpartum cenderung mengalami 

perasaan yang tidak lazim dialaminya, seperti merasa sedih, 

tidak mampu mengasuh dirinya sendiri dan bayinya. Faktor 

penyebab keadaan ini (Bahiyatun, 2009; h. 118) 
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5. Keluarga Berencana ( KB ) 

a. Definisi  

 Keluarga berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah 

dan jarak yang diinginkan untuk mendapatkan anak. Agar dapat 

mencapai hal tersebut maka dibuatlah beberapa cara atau 

alternatif untuk mencegah  ataupun menunda kehamilan, cara-

cara tersebut termasuk kontrasepsi atau pencegahan 

kehamilan dan perencanaan keluarga(Handayani, 2010; h. 

28).Kontrasepsi adalah usaha-usaha untuk mencegah 

terjadinya kehamilan. Usaha-usah itu dapat bersifat sementara 

dapat juga bersifat permanen (Prawirohardjo, 2009).Dari 

kempulan diatas maka keluarga berencana merupakan suatu 

alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda dan mengatur 

jarakkehamilan dan untuk melakukan perencaan KB waktu 

yang tepat untuk kehamilan, jarak kehamilan, dan jumlah anak. 

Dengan demikian diharapkan tidak ada kehamilan yang tidak 

diinginkan . 

 

b. Tujuan Program KB 

Tujuan umum untuk lima tahun kedepan mewujudkan visi 

dan misi program KB yaitu  membangun kembali dan 

melestarikan pondasi yang kokoh bagi pelaksana program 

KB.Sedangkan tujuan program KB merupakan : 

1) meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan 

keluarga kecil  yang bahagia dan sejahtera melalui 

pengendalian kelahiran  dan pengendalian pertumbuhan 

penduduk (Handayani, 2010; h. 29). 

2) Terciptanya penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia 

yang bermutu dan meningkatkan kesejahteraan keluarga 

(Handayani, 2010; h. 29). 

c. Sasaran KB 

(1) Sasaran langsung adalah pasangan usia subur (PUS) yang 

bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara 
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penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan (Handayani, 

2010; h. 29). 

(2) Sasaran tidak langsung adalah pelaksana dan pengelola KB, 

dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui 

pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam 

rangka mencapai keluarga  yang berkualitas, keluarga 

sejahtera (Handayani,2010; h. 29). 

d. Macam- macam kontrasepsi 

1) Kontrasepsi hormonal 

a) Kontrasepsi pil progestin ( minipil ) 

Cocok untuk perempuan menyusui yang ingin 

memakai pil KB,sangat efektif pada masa laktasi, dosis 

rendah, tidak menurunkan produksi ASI, tidak memberikan 

efek samping estrogen (Saifuddin,2010; h. MK 48). 

a) Pil mulai diminum pada hari 1-5 siklus haid 

b) Cara kerja mini pil : menekan sekresi gonadotropin dan 

sintesis steroid seks di ovarium (tidak begitu kuat), 

endomentrium mengalami tranformasi lebih awal sehingga 

implantasi lebih sulit, mengentalkan lendir serviks sehingga 

menghambat penetrasi sperma,mengubah mobilisasi tuba 

sehingga transpotrasi sperma terganggu (Saifuddin,2010; 

h. MK 48). 

c) Keuntungan kontrasepsi : sangat efektif bila digunakan 

secara benar, tidak mengganggu hubungan seksual, tidak 

mempengaruhi ASI, kesuburan cepat kembali , nyaman 

dan mudah digunakan, sedikit efek samping, dapat 

dihentikan setiap saat, tidak mengandung estrogen. 

d) Keuntungan Nonkontrasepsi : mengurangi nyeri haid, 

mengurangi jumlah darah haid, menurunkan tingkat 

anemia,mencegah kanker endometrium,melindungi dari 

penyakit radang panggul, tidak meningkatkan pembekuan 

darah, dapat diberikan pada penderita 

endometriosis,kurang menyebabkan peningkatan tekanan 
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darah, nyeri kepala, dan depresi (Saifuddin, 2010; h. MK 

49). 

2) Kontrasepsi suntik progestin 

a) Efektif dan aman dipakai semua wanita usia reproduksi, 

cocok untuk masa menyususi tidak menekan produksi ASI 

tuba (Saifuddin, 2010; h. MK 41). 

b) Jenis suntik yang banyak dikenal adalah dep 

mendroksiprogesteron asetat ( DMPA) dan diberikan setiap 

tiga bulan dibokong tuba (Saifuddin, 2010; h. MK 41). 

c) Cara kerja :mencegah ovulasi, mengentalkan lendir servik 

sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma, 

menjadikan selaput lendir rahim tipis dan 

atrofi,menghambat transportasi gamet oleh tuba (Saifuddin, 

2010; h. MK 41-43). 

3) Kontrasepsi susuk ( IMPLANT) 

Efektif 5 tahun untuk norplant,3 tahun untuk jadena, 

indoplant,atau implanon, nyaman, dapat dipakai oleh semua ibu 

dalam usia reproduksi,pemasangan dan pencabutan perlu 

perlatihan, kesuburan segera kembali setelah implan 

dicabut,aman dipakai pada masa laktasi (Saifuddin, 2010; h. 

MK 53). 

a) Jenis : norplant terdiri dari 6 batang silastik berongga 

dengan panjang 3,4 cm, dengan diameter 2,4 m, yang diidi 

dengan 36 mg lenovogestrel dan lama kerjanya 5 tahun. 

Implanon : terdiri dari satu batang putih lentur dengan 

panjang kir-kira 40 mm, dan diameter 2 mm, yang diisi 

dengan 68 mg 3 keto-desogestrel dan lama kerjanya 3 

tahun.jedana dan indopland terdiri dari dua batang yang di 

isi dengan 75 mg levonorgestrel dengan lama kerja 3 

tahun. 

b) Cara kerja : lendir servik menjadi kental, mengganggu 

proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi 

implantasi,mengurangi transprotasi sperma, menekan 

ovulasi (Saifuddin,2010; h. MK 53). 
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c) Efektifitas : sangat efektif ( kegagalan 0,2-1 kehamilan per 

100 perempuan. 

d) Keuntungan kontrasepsi : daya guna tinggi, perlindungan 

jangka panjang (sampai 5 tahun) pengambilan tingkat 

subur yang cepat setelah pencabutan, tidak memerlukan 

pemeriksaan dalam bebas dari penggunan estrogen, tidak 

menggaggu kegiatan senggama, tidak mengganggu ASI, 

klien kembali jika ada keluhan,dapat dicabut setiap saat 

sesuai dengan kebutuhan (Saifuddin, 2010; h. MK 55). 

4) Alat Kontrasepsi Dalam Rahim ( AKDR) 

Merupakan alat kontrasepsi paling banyak digunakan 

karena dianggap sangat efektif untuk mencegah kehamilan dan 

memiliki mafaat yang relatif banyak dibandingkan alat 

kontrasepsi lainnya. 

a) Jenis  : AKDR Cut-380A kecil, kerangka dari plastik yang 

fleksibel, berbentuk huruf T di selubungu olah kawat halus 

yang terbuat dari tembaga (Saifuddin,2010; h. MK 74). 

b) Cara Kerja : menghambat kemampuan sperma untuk 

masuk ketuba falopi,mempengaruhi fertilisasi sebelum 

ovum mencapai kavum uteri, AKDR berkerja terutama 

mencegah sperma dan ovum bertemu, walaupun AKDR 

membuat sperma sulit masuk kedalam alat reproduksi 

perempuan dan mengurangi kemampuan sperma untuk 

fertilisasi, memungkinkan untuk mencegah implasntasi telut 

dalam uterus. 

c) Keuntungan:sebagai kontrasepsi efektifitasnya tinggi, dapat 

efektif segera setelah pemasangan, merupakan 

kontrasepsi jangka panjang, tidak mempengaruhi 

hubungan seksual,mencegah kehamilan di luar kandungan 

(Saifuddin, 2010; h. MK 77). 

e. Penapisan Penggunaan KB 

Tujuan utama penapisan klien sebelum pemberian sutu metode 

kontrasepsi (misalnya: Pil, suntik atau AKDR) berfungi untuk 

menentukan apakah ada). 
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1) Kahamilan  

2) Keadaan yang membutuhkan perhatian khusus 

3) Masalah (misalnya : diabetes atau tekanan darah tinggi) yang 

membutuhkan pengamatan dan pengelolaan lebih lanjut.Untuk 

sebagian besar klien, keadaan ini bisa diselesaikan dengan 

cara anamnesis terarah, sehingga masalah utama dapat 

dikenali atau kemungkinanhamil dapat disingkirkan. Sebagian 

besar cara kontrasepsi bisa digunakan kecuali AKDR dan 

kontrasepsi mantap tidak membutuhkan pemeriksaan fisik dan 

pengukuran panggul. Pemeriksaan laboratorium untuk klien 

keluarga kerencana atau klien baru umumnya tidak diperlukan 

karena : 

a) Sebagian besar klien keluarga berencana berusia muda 

16-35 tahun dan umumnya sehat 

b) Pada wanita masalah kesehatan reproduksi membutuhkan 

perhatian (misalnya : kanker genetalia dan payudara, 

fibroma uterus) jarang didapat pada usia sebelum 35 atau 

40 tahun. 

c) Pil kombinasi dosis rendah yang sekarng tersedia (berisi 

estrogen dan progesteron) lebih baik dari pada produk 

sebelumnya karena efek samping lebih sedikit dan jarang 

menimbulkan masalah medis. 

d) Pil progestin suntikkan dan susuk bebas dari efek yang 

berhubungan dengan estrogen dan dosis progestin yang 

dikeluarkan per hari bahkan lebih rendah dari pil kombinasi. 

f. Daftar tilik penapisan klien metode nonoperatif 

 Tanyakan kepada klien hal-hal di bawah ini, bila semua 

jawaban TIDAK.Klien bisa menggunakan KB yang diingiknan 

(Handayani,2010, h. 37 ). 
Tabel 2.3 penapisan klien metode nonoperatif 

Metode hormonal (pil kombinasi, progestin, 
suntikksn dan susuk) 

 

YA 

 

TIDAK 

Apakah hari pertama haid terahir 7 hari yang lalu 
atau lebih  
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Apakah klien menyusui dan kurang dari 6 minggu 
pascapersalinanan 

  

Apakah mengalami bercak antara haid sesudah 
senggama atau perdarahan  

  

Apakah pernah ikterus pada kulit atau mata    
Apakah pernah nyeri kepala hebat atau gangguaan 
visual  

  

Apakah pernah nyeri hebat pada betis, pada atau 
dada, tungkai bengkak  

  

Apakah pernah mengalami tekanan darah diatas 
160/90 mmHg 

  

Apakah ada masa atau benjolan pada payudara   
Apakah anda sedang minum obat-oabatan anti 
kejang  

  

AKDR (semua pelepas tembaga dan progestin)   

Apakah hari pertama haid terahir 7 hari yang lalu    

Apakah klien mempunyai pasangan seks yang lain    

Apakah pernah mengalami penyakit IMS   

Apakah pernah mangalami penyakit radang panggul 
atau kehamilan ektopik 

  

Apakah pernah mengalami haid banyak (lebih dari 
1-2 pembalut setiap 4 jam) 

  

Apakah pernah mengalami hiad lama lebih dari 8 
hari 

  

Apakah pernah mengalami disminorhea yang 
membutuhkan analgetika  

  

Apakah pernah mengalami perdarahan atau bercak 
antara haid atau setelah senggama 

  

Apakah pernah mengalami penyakit jantung   

 Sumber :buku panduanpraktis pelayanan kontrasepsi 

a) Apabila klien menyusui dan kurang dari 6 minggu 

pascapersalinan maka pil kombinasi adalah metode pilihan 

terahir. 

b) Tidak cocok untuk pil progestin (minipil), suntikan (DMPA 

atau NET-EN) atau susuk. 

c) Tidak cocok untuk suntikkan progestin (DMPA atau NET-

EN) 
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Daftar tilik penapisan klien metode operatif (tuberkoloni) 

(Handayani,2010; h. 38-39 ) 
Tabel 2.4 penapisan klien metode operatif (tuberkoloni) 

 
Keadaan klien 

Dapat dilakukaan 
pada fasilitas rawat 
jalan 

 
Dilakukaan pada 
fasilitas rujukan 

Keadaan umum 
(anamnesis dan 
pemeriksaan fisik) 

Keadaan umum 
baik, tidak ada 
tanda-tanda 
penyakit jantung, 
paru atau ginjal 

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

Keadaan emosional  Tenang  Cemas, takut 
Tekanan darah  <160/100 mmHg ≥ 160/100 mmHg 
Berat badan 35-85 g  > 85 kg ; < 35 kg 
Riwayat operasi 
abdomen / panggul 

Bekas seksio 
sesarea (tanpa 
perlekatan) 

Operasi abdomen lainnya, 
perlekatan atau terdapat 
kelainan pada 
pemeriksaan panggul  

Riwayat radang 
panggul,hamil 
ektopik,apendisitas 

Pemeriksaan dalam 
normal 

Pemeriksaan dalam ada 
kelainan  

Anemia Hb ≥ 8 gr % Hb < 8 g % 

Sumber :buku panduanpraktis pelayanan kontrasepsi 

 

Daftar tilik penapisan klien metode operasi (vasektomi) 

Tabel 2.5 penapisan klien metode operatif (tuberkoloni) 

 
Keadan klien 

Dapat dilakukan 
pada fasilitas rawat 

jalan 

Dilakukan pada 
fasilitas rujukan 

Keadaan umum 
(anamnesis dan 
pemeriksaan fisik) 

Keadaan umum 
baik, tidak ada 
tanda-tanda penyakit 
jantung,paru,atau 
ginjal 

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

Keadaan emosional Tenang  Cemas, takut 
Tekanan darah  <160/100 mmHg ≥ 160/100 mmHg 
Infeksi atau kelainan 
skrotum / inguinal  

Normal  Tanda-tanda infeksi 
atau ada kelainan  

Anemia Hb ≥ 8 gr % Hb < 8 g % 
Sumber :buku panduanpraktis pelayanan kontrasepsi 

B. TINJUAN TEORI ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIF 

Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang 

digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan 

berdasarkan teori ilmiah, temuan,keterampilan dalam rangka terhadap logis 

untuk pengambilan keputusan yang berfokus pada klien, dengan 

menggunakan tujuh langkah sebagai berikut. Mserencanakan, 
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mengorganisasi, memimpin, dan mengevaluasi sarana dan prasarana yang 

tersedia untuk dapat memberi asuhan kebidanan yang efektif dan efesien 

(Simatupang, 2008;h. 121). 

1. Tujuh Langkah Manajemen varney sebagai berikut : 

a. Langkah I : ( pengumpulan data ) 

pada langkah ini,dilakukan pengkajin dengan mengumpulkan 

semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien 

secara lengkap, yaitu : riwayati kesehatan, pemeriksaan fisik sesuai 

dengan kebutuhannya, meninjau catatan terbaru atau catatan 

sebelumnya, meninjau data laboratorium dan membendingkan 

dengan hasil studi. Pada langkah pertama ini,dikumpulkan semua 

data yang akurat dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi 

klien (Simatupang, 2008; h. 124). 

b. Langkah II : (interpestasi data dasar) 

Pada langkah ini, dilakukan identifikasi yang benar terhadap 

diagnosa atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan 

interprastasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. 

Data dasar yang  sudah dikumpulkan diinterprestasikan sehingga 

ditemukan masalah atau diagnosa yang spesifik. Kta masalah dan 

diagnosis keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak 

dapat di selesaikan seperti diagnosis,tetapi sungguh membutuhkan 

penanganan yang dituangkan kedalam sebuah rencana asuhan 

terhadap klien. Masalah yang sering berkaitan dengan wanita yang 

didentifikasi oleh bidan sesuai dengan masalah yang sering 

menyertai dignosis (Simatupang,2008; h.124). 

 

c. Langkah III: ( mengidentifikasi diagnosis atau masalah potensial ) 

Pada langkah ini, kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis 

potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosis yang 

sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila 

memungkinkan dilakukan pecegahan. Sambil mengamati klien, 

bidan di harap kan dapat bersiap diri bila diagnosa/ masalah 

potensial ini benar-benar terjadi. Pada langkah ini penting sekali 

melakukan asuhan yang aman. 
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d. Langkah IV : ( identifikasi perlunya penanganan segera ) 

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau 

dokter dan/untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama denga 

anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. 

Langkah ke empat ini mencerminkan kesinambungan dari proses 

manajemen kebidanan. Jadi, manajemen bukan hanya selama 

asuhan primer periodik atau kunjungan  perinata  l saja. Tetapi juga 

selam wanita tersebut bersama bidan terus menerus, misalnya 

pada waktu wanita tersebut dalam persalinan. 

e. Langkah V : ( perencanan Asuhan Komperhensif ) 

Pada langkah ini, direncanakan asuhan yang menyeluruh yang 

ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini 

merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosis atau 

masalah yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Pada langkah, ini 

informasi/data dasar yang tidak lengkap dapat dilengkapi. Rencana 

asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi apa yang sudah 

diidentifikasi dari kondisi klien atau dari setiap masalah yang 

berkaitan, tetapi juga dari kerangka pedoman antisipasi terhadap 

wanita tersebut,seperti apa yang di perkirakan terjadi berikutnya. 

Dengan kata lain, asuhan terhadap wanita tersebut sudah 

mencakup setiap hal yang berkaitan dengan semua aspek asuhan. 

Setiap rencana asuhan harus di setujui oleh kedua belah pihak, 

yaitu oleh bidan dan klien agar dapat dilaksanakan dengan efektif 

karena klien merupan bagian dari pelaksanaan rencana tersebut. 

Oleh karena itu, pada langkah ini tugas bidan adalah merumuskan 

rencana asuhan sesuai dengan pembahasan rencana bersama 

klien, kemudian membuat kesepakatan bersama sebelum 

melaksanakannya (Simatupang, 2008;h. 126). 

f. Langkah VI : ( Pelaksanaan rencana ) 

Pada langkah ke enam ini, rencana asuhan menyeluruhseperti 

yang telah di urai kan pada langkah ke lima dilaksanakan 

seluruhnya efesien dan aman. Perenancaan ini dapat dilakukan 

seluruhnya oleh bidan atau sebagian klien atau anggota tim 

kesehatan lain. Jika bidan tidak melakukannya sendiri, ia tetap 
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memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya 

(misal, memastikan agar langkah-langkah tersebut terlaksana). 

Dalam situasi ketika bidan berkalaborasi dengan dokter untuk 

menangani klien yang mengalami komplikasi, keterlibatan bidan 

dalam manajemen asuhan bagi klien adalah bertanggung jawab 

terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama yang menyeluruh 

tersebut. Manajemen yang efesien akan menyingkat waktu dan 

menghambat biaya serta meningkatkan  mutu asuhan klien. 

g. Langkah VII : ( Evaluasi ) 

Pada langkah VII ini, dilakukan evaluasi keefektifan asuhan 

yang sudah diberikan, meliputi pemenuhan kebutuhan terhadap 

masalah yang telah diidentifikasi didalam masalah dan diagnosis 

(Simatupang, 2008;h.126). 

 

2. Pendokumentasian asuhan kebidanan (SOAP) 

a. Data Subjektif  

Merupakan pendokumentasian manajemen kebidanan menurut 

varney langkah pertama dimulai dari anamnesis. Data subyektif ini 

berhubungan dengan masalah dari sudut pandang pasien. 

b. Data Objektif 

Merupakan pendokumentasian manajemen kebidanan menurut 

helen varney pertama dari pemeriksaan fisik pasien, pemeriksaan 

laboratorium/ pemeriksaan diagnostik lain (setiyawati.2009 h 123). 

c. Assesment  

Merupakan pendokumentasian hasil analisa dari interprestasi ( 

kesimpulan ) dari data subjektif danobjektif. 

d. Planning 

Merupakan membuat rencana asuhan saat ini dan yang akan 

datang. Rencana asuhan berdasarkan hasil analisa dan 

interprestasi data.Rencana asuhan ini bertujuan untuk 

mengusahakan kesejehteraannya (Setiyawati, 2009; h. 124 ). 
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C. Landasan Hukum Kewenangan Bidan 

1. Kompetensi bidan 

 Seorang bidan harus mempunyai pengetahuan ketranpilan dan 

perilaku yang harus dimiliki oleh seorang bidan dalam malaksanakan 

praktek bidan secara aman dan bertanggung jawab pada berbagai 

tatanan pelayanan kesehatan. 

a. Area Kompetensi Bidan 1 : Etik legal dan keselamatan pasien 

Berperilaku profesional, memiliki etika dan bermoral terhadap 

issue etik maupun aspek legal dalam praktek kebidanan yang 

berorientasi pada keselamatan ibu, bayi dan balita termasuk 

perempuan dalam konteks keluarga dan masyarakat (IBI, 2013; h. 

15-16). 

b. Area kompetensi 2 : komunikasi efektif 

Mampu berkomunikasi efektif secara verval dan non- verbal 

dengan pasien/ perempuan, keluarga, masyarakat, sesama profesi, 

antar prefesi kesehatan, dan stakeholder(IBI, 2013; h. 17-18). 

c. Area kompetensi 3 : pengambangan diri dan profesionalisme 

Mampu mengembangkan diri dengan mengikuti perkembangan 

ilmu dan teknologi terkini, menyadari keterbatasan diri berkaitan 

dengan praktek kebidanan serta menjunjung tinggi komitmen 

terhadap profesi bidan(IBI, 2013; h. 19-20) 

d. Area kompetensi 4 : landasan ilmiah praktek kebidanan 

Bidan memiliki pengetahuan tentang ilmu kebidanan, 

neonatologi, ilmu-ilmu sosial, ilmu kesehatan masyarakat, etika, 

budaya, dan asuhan yang tepat untuk ibu, bayi dan balita termasuk 

perempuan dalam konteks keluarga danmasyarakat (IBI, 2013; h. 

21-22). 

 

e. Area kompetensi 5 : keterampilan klinis dalam praktek kebidanan 

Bidan memiliki keterampilan dalam menaplikasi ilmu kebidanan/ 

midwifery dan ilmu lain yang menunjang dalam memberikan asuhan 

kebidanan yang tepat kepada permpuan sepanjang siklus 

reproduksinya, bayi, balita, anak usia prasekolah dengan 

melibatkan keluarga dan masyarakat (IBI, 2013; h. 30-31). 
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f. Area kompetensi 6: promosi kesehatan dan konseling 

Mampu melakukan promosi kesehatan dan konseling mengenai 

kesehatan masyarakat pada umumnya, dan kesehatan perempuan 

sesuai dengan tahap perkembangan siklus reproduksinya( IBI, 

2013; h. 41-42). 

g. Area kompetensi 7: manajemen, kepemimpinan dan kewirausahaan 

Mampu merencanakan dan mengelola sumber daya bawah 

tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif 

sumber daya di wilayah kerja dengan memanfaatkan IPTEK untuk 

menghasilkan langkah strategis perkembangan profesi dan 

organisasi(IBI, 2013; h. 43-44). 

 

2. Kewenangan Bidan 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di masyarakat, seorang 

bidan mempunyai kewenangan yang diatur dalam peraturan dan 

perundang-undangan kesehatan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi 

hukum baik untuk bidan maupun untuk masyarakat terhadap malpraktek 

yang mungkin dilakukan oleh bidan atau tenaga kesehatan. Bidan 

memiliki kewenagan sesuai dengan peraturan mentri kesehatan 

peraturan meteri kesehatan Republik indonesia Nomor 

1464/menkes/per/X/2010. Tentang izin dan Penyelenggara praktik 

bidan. Kewenangan bidan terhadap siklus wanita tersebut tercantum 

dalam pasal 9 sampai 20 yaitu kewenagan untuk memberikan 

pelayanan kesehatan ibu yang meliputi masa pra hamil, kehamilan, 

persalinan, dan nifas . sedangkan pelayanan kesehatan terhadap anak 

meliputi asuhan bayi baru lahir normal, pemberian imunisasi, dan inisiasi 

menyusui dini. Sedangkan kewenangan bidan meliputi kesehatan wanita 

dan keluarga berencana meliputi pemberian konseling kesehatan 

reproduksi dan kewenangan dalam pemberian serta pemasangan 

kontrasepsi untuk mencapai keluarga berencana serta melakukan 

pencatatan dan pelaoran yang dilakukan oleh bidan (permenkes). 
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