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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. KONSEP ASUHAN KEBIDANAN 

1. Asuhan Kebidanan 

a. Definisi 

      Asuhan kebidanan adalah prosedur tindakan yang dilakukan bidan sesuai 

dengan wewenang dalam lingkup prakteknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan 

dengan memperhatikan pengaruh sosial budaya, psikologis, emosional, spiritual 

serta hubungan interpersonal dan mengutamakan keamanan ibu, janin dan 

penolong serta kebutuhan klien (Heryani, 2011). 

b. Wewenang bidan 

      Izin dan penyelenggaraan praktik bidan diatur dalam  Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 yang terdapat 8 Bab dan 50 

pasal. 

c. Standar asuhan kebidanan 

      Standar asuhan kebidanan adalah acuan dalam proses pengambilan keputusan 

tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup 

praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan yang telah diatur dalam 

Keputusan Menteri Kesehatan No. 938/Menkes/SK/VII/2007. Standar ini dibagi 

menjadi enam yaitu:  

1) Standar I (Pengkajian) 

Bidan mengumpulkan semua informasi yang akurat, relevan dan lengkap dari 

semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. 

 



6 
 

2) Standar II (Perumusan Diagnosis dan atau Masalah Kebidanan) 

      Bidan menganalisa data yang diperoleh dari pengkajian, 

menginterpretasikannya secara akurat dan logis untuk menegakkan diagnose dan 

masalah kebidanan yang tepat. 

3) Standar III (Perencanaan) 

Bidan merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosis masalah yang 

ditegakkan. 

4) Standar IV (Implementasi) 

Bidan melaksanakan rencana asuhan kebidanan secara komprehensif, efektif, 

efisien dan aman berdasarkan evidence based kepada pasien dalam bentuk upaya 

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Dilaksanakan secara mandiri, 

kolaborasi dan rujukan. 

5) Standar V (Evaluasi) 

Bidan melakukan evaluasi secara sistematis dan berkesinambungan untuk 

melihat keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan, sesuai dengan perubahan 

perkembangan kondisi klien. 

6) Standar VI (Pencatatan Asuhan Kebidanan) 

Bidan melakukan pencatatan secara lengkap, akurat, singkat dan jelas 

mengenai keadaan/kejadian yang ditemukan dan dilakukan dalam memberikan 

asuhan kebidanan.  

3. Kehamilan trimester III 

a. Perubahan fisiologis yang terjadi pada masa kehamilan trimester III menurut 

Romauli, 2011 yaitu: 

1) Sistem reproduksi 
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a) Vagina dan vulva 

      Trimester III dinding vagina mengalami banyak perubahan yang merupakan 

persiapan mengalami peregangan pada waktu persalinan dengan meningkatkan 

ketebalan mukosa, mengendornya jaringan ikut, dan hipertropi sel otot polos. 

Perubahan ini mengakibatkan bertambah panjangnya dinding vagina  

b) Uterus 

      Perubahan trimester III pada uterus akan membesar dalam rongga pelvis dan 

seiring perkembangannya uterus akan menyentuh dinding abdomen, mendorong 

usus kesamping dan keatas, terus tumbuh hingga menyentuh hati. Pada saat 

pertumbuhan uterus akan berotasi kearah kanan, dekstrorotasi ini dibebaskan oleh 

adanya retoksigmoid didaerah kiri pelvis. 

 

 

Gambar 1 

Pemeriksaan Fundus Uteri untuk Menentukan Umur Kehamilan 

Sumber : Wiknjosastro, H. 2009. 

1) Sistem payudara  

      Perubahan payudara pada kehamilan trimester III seperti pertumbuhan 

kelenjar mamae yang membuat ukuran payudara semakin meningkat, dari 
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kehamilan 32 minggu sampai anak lahir cairan yang keluar lebih kental, berwarna 

kuning, dan banyak mengandung lemak, cairan ini disebut kolostrom. 

2) Sistem perkemihan  

      Sistem perkemihan pada trimester III kepala janin mulai turun ke pintu atas 

panggul keluhan sering kencing akan timbul lagi karena kandung kemih akan 

tertekan oleh kepala bayi.  

3) Sistem musculoskeletal  

      Sendi pelvic pada saat kehamilan sedikit bergerak. Perubahan tubuh dan 

peningkatan berat badan menyebabkan postur dan cara berjalan menjadi berubah 

secara menyolok. Peningkatan distensi abdomen yang membuat panggul miring 

ke depan, penurunan tonus otot dan peningkatan berat badan pada akhir 

kehamilan membuthkan penyesuaian ulang dan pusat gravitasi bergeser ke depan. 

4) Sistem pencernaan 

      Biasanya terjadi konstipasi karena pengaruh horman progesteron yang 

meningkat. Selain itu perut kembung juga terjadi karena adanya tekanan uterus 

yang membesar dalam rongga perut yang mndesak organ-organ dalam perut 

khususnya saluran pencernaan, usus besar, kearah atas dan lateral. 

5) Sistem kardiovaskuler 

      Selama kehamilan jumlah leokosit akan meningkat yakni berkisar antara 

5000-12000 dan mencapai puncaknya pada saat persalinan da masa nifas berkisar 

14000-16000. Penyebab peningkatan ini belum diketahui. Respon yang sama 

diketahui terjadi selama dan setelah melakukan latihan yang berat. Distribusi tipe 

sel juga akan mengalami perubahan. Pada kehamilan trimester III terjadi 
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peningkatan jumlah granulosit, limfosit dan secara bersamaan linfosit dan 

monosit. 

6) Kenaikan berat badan 

      Kenaikan berat badan pada trimester III sekitar 5,5 kg dan sampai akhir 

kehamilan 11-12 kg. cara yang dipakai untuk menentukan berat badan menurut 

tinggi badan adalah dengan mengunakan indeks masa tubuh yaitu dengan rumus 

berat badan dibagi tinggi badan pangkat 2. 

b. Perubahan psikologis pada kehamilan trimester III 

      Perubahan psikologi yang terjadi pada masa kehamilan trimester III atau 

sering disebut sebagai masa penantian dengan penuh kewaspadaan menurut 

Romauli, 2011 yaitu : 

1) Rasa yang tidak nyaman seperti merasa dirinya jelek, aneh dan tidak menarik. 

2) Merasa tidak menyenangkan apabila bayi tidak hadir tepa waktu  

3) Takut akan rasa sakit dan bahaya fisik yang timbul pada saat melahirkan, 

kahwatir akan keselamatannya. 

4) Kahwatir akan bayinya lahir dalam keadaan tidak normal, bermimpi yang 

mencerminkan perhatian dan kekahwatiran. 

5) Merasa sedih kan terpisah oleh bayinya 

6) Merasa kehilangan perhatian 

7) Perasaan mudah terluka (sensitif)  

8) Libido menurun 

c. Tanda Bahaya Kehamilan Trimester III 

      Tanda bahaya kehamilan adalah tanda-tanda yang mengindikasikan adanya 

bahaya terhadap kehamilan yang apabila tidak tertangani dengan baik dapat 
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Menyebabkan komplikasi yang bahkan dapat menyebabkan kematian. Terdapat 

beberapa tanda bahaya pada kehamilan menurut (Asrinah, 2010) yaitu:  

1) Perdarahan pervaginam adalah keluarnya darah dari jalan lahir berwarn 

amerah,banyak, kadang-kadang dan tidak selalu disertai dengan nyeri.  

2) Sakit kepala yang hebat 

3) Pandangan kabur 

4) Bengkak pada wajah dan tangan yang sudah dianggap tidak normal.  

5) Berkurangnya gerakan janin, (Asrinah, 2010). 

3. Persalinan 

a. Sectio Caesarea 

1) Pengertian 

Sectio caesarea (SC) adalah suatu cara melahirkan janin dengan membuat sayatan 

pada dinding uterus melalui dinding depan perut. Sectio caesareaadalah suatu 

persalinan buatan, dimana janin dilahirkan melalui suatu insisi pada dinding perut 

dan dinding rahim dengan syarat rahim dalam keadaan utuh serta berat janin di 

atas 500 gram (Saifuddin, 2009) 

2) Indikasi Sectio Caesaria 

Operasi Sectio Caesarea dilakukan jika kelahiran pervaginam mungkin akan 

menyebabkan resiko pada ibu ataupun pada janin, dengan pertimbangan hal-hal 

yang perlu tindakan Sectio Caesarea proses persalinan normal lama/kegagalan 

proses persalinan normal (Dystasia) (Mochtar, 2012). 
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Indikasi Sectio Caesarea pada ibu, meliputi: Disproporsi kepala panggul (CPD/ 

FPD), rupture uteri mengancam, partus lama (prolonged labor), tidak ada 

kemajuan/ kemajuan terbatas, pre-eklamsi dan hipertensi, induksi persalinan gagal 

(Varney, 2009) 

Indikasi Sectio Caesarea pada janin, meliputi: janin besar, gawat janin, janin 

dalam posisi sungsang atau melintang, fetal distress, kelainan letak, dan 

hydrocephalus (Varney, 2009). 

3) Jenis Sayatan Sectio Caesarea 

a) Sayatan memanjang (longitudinal) 

Insisi abdomen vertikal digaris median, kemudian insisi uterus juga vertikal 

digaris median. Dilakukan pada keadaan yang tidak memungkinkan insisi di 

segmen bawah uterus misalnya akibat perlekatan pasca opersi sebelumnya atau 

pasca infeksi, atau ada tumor disegmen bawah uterus, atau janin besar letak 

lintang, atau plasenta previa dengan inersi di dinding depan segmen bawah uterus. 

Komplikasinya adalah pendarahan yang terjadi akan sangat banyak karena 

jaringan segmen atau korpus uteri sangat vaskuler (Tucker, 2012). 

b) Sayatan melintang (Transversal) 

Sayatan pembedahan dilakukan dibagian bawah rahim (SBR). Sayatan melintang 

dimulai dari ujung pinggir selangkangan (simpisis) diatas batas rambut sepanjang 

sekitar 10 – 14 cm. keuntungannya adalah parut pada rahim kuat sehingga cukup 

kecil risiko menderita rupture uteri (robek uteri) dikemudian hari. Hal ini karena 

pada masa nifas, segmen bawah rahim tidak banyak mengalami kontraksi 

sehingga luka  
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operasi dapat sembuh lebih sempurna. Kelemahannya keluhan pada kandung 

kemih post operasi sering terjadi (Tucker, 2012). 

4) Komplikasi Operasi Sectio Caesarea 

Komplikasi yang dapat terjadi menurut Mochtar (2008), yaitu :  

a) Infeksi puerpuralis 

Infeksi puerpuralis ringan, dengan kenaikan suhu beberapa hari saja. Infeksi 

puerpuralis sedang, dengan kenaikan suhu yang lebih tinggi, disertai dehidrasi dan 

perut sedikit kembung. Infeksi puerpuralis berat, dengan peritonitis, sepsis dan 

ileus paralitik. Hal ini sering kita jumpai pada partus terlantar, dimana sebelumnya 

telah terjadi infeksi intrapartal karena ketuban yang telah pecah terlalu lama. 

Penanganannya adalah dengan pemberian cairan, elektrolit dan antibiotik yang 

adekuat dan tepat. 

b) Perdarahan 

c) Luka kandung kemih, emboli paru dan keluhan kemih bila reperitonialisasi 

terlalu tinggi. 

d) Kemungkinan rupture uteri spontan pada kehamilan mandatang. 

1) Persiapan sebelum dilakukan Sectio Caesarea 

Persiapan sebelum dilakukan SC menurut Saifuddin (2009), yaitu: 

a) Kaji  ulang  indikasi,  periksa  kembali  presentasi  dan  pastikan  persalinan 

pervaginam tidak memungkinkan. 

b) Melakukan informed concent kepada suami dan satu orang perwakilan 

keluarga dan melengkapi surat persetujuan tindakan medis. 
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1) Pre-Operasi 

      Pre operasi (pre bedah) merupakan masa sebelum dilakukannya tindakan 

pembedahan, dimulai sejak persiapan pembedahan dan berakhir sampai pasien di 

meja bedah. Hal-hal yang perlu dikaji dalam tahap pra oprasi adalah pegetahuan 

tentang persiapan pembedahan, dan kesiapan psikologis. Prioritas pada prosedur 

pembedahan yang utama adalah inform consent yaitu pernyataan persetujuan klien 

dan keluarga tentang tindakan yang akan dilakukan yang berguna untuk mencegah 

ketidak tahuan klien tentang prosedur yang akan dilaksanakan dan juga menjaga 

rumah sakit serta petugas kesehatan dari klien dan keluarganya mengenai tindakan 

tersebut. Rencana tindakan diantaranya : 

a) Pemberian pendidikan kesehatan pre operasi. 

b) Persiapan diet 

c) Persiapan kulit 

d) Latihan nafas dan batuk efektif 

e) Latihan kaki 

f) Pencegahan cidera 

g) Latihan mobilisasi 

h) Persiapan fisik 

i) Inform consent 

2) Post-operasi 

      Post Operasi (pasca bedah) merupakan masa setelah dilakukan pembedahan 

yang dimulai sejak pasien memasuki ruang pemulihan dan berakhir sampai 

evaluasi selanjutnya. Setelah tindakan pembedahan (pra oprasi), beberapa hal 

yang perlu dikaji diantaranya adalah status kesadaran, kualitas jalan napas, 
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sirkulasi dan perubahan tanda vital yang lain, keseimbangan elektrolit,  

kardiovaskular, lokasi daerah pembedahan dan sekitarnya, serta alat-alat yang 

digunakan dalam pembedahan. Selama periode ini proses asuhan diarahkan pada 

menstabilkan kondisi pasien pada keadaan equlibrium fisiologis pasien, 

menghilangkan nyeri dan pencegahan komplikasi.  

      Pengkajian yang cermat dan intervensi segera membantu pasien kembali pada 

fungsi optimalnya dengan cepat, aman dan nyaman.Upaya yang dapat dilakukan 

diarahkan untuk mengantisipasi dan mencegah masalah yang kemungkinan mucul 

pada tahap ini. Pengkajian dan penanganan yang cepat dan akurat sangat 

dibutuhkan untuk mencegah komplikasi yang memperlama perawatan di rumah 

sakit atau membahayakan diri pasien. Memperhatikan hal ini, asuhan  postoperasi  

sama pentingnya dengan prosedur pembedahan itu sendiri. 

      Asuhan pasca operatif secara umum meliputi : 

a) Pengkajian tingkat kesadaran. Pada pasien yang mengalami anastesi general, 

perlu dikaji tingkat kesadaran secara intensif sebelum dipindahkan ke ruang 

perawatan. Kesadaran pasien akan kembali pulih tergantung pada jenis 

anastesi dan kondisi umum pasien. 

b) Pengkajian suhu tubuh, frekuensi jantung/ nadi, respirasi dan tekanan darah. 

Tanda-tanda vital pasien harus selalu dipantau dengan baik. 

c) Mempertahankan respirasi yang sempurna. Respirasi yang sempurna akan 

meningkatkan supply oksigen ke jaringan. Respirasi yang sempurna dapat 

dibantu dengan posisi yang benar dan menghilangkan sumbatan pada jalan 

nafas pasien. Pada pasien yang kesadarannya belum pulih seutuhnya, dapat 

tetap dipasang respirator. 
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d) Mempertahankan sirkulasi darah yang adekuat. 

e) Mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit dengan cara memonitor 

input serta outputnya. 

f) Mempertahankan eliminasi, dengan cara mempertahankan asupan dan output 

serta mencegah terjadinya retensi urine 

g) Pemberian posisi yang tepat pada pasien, sesuai dengan tingkat kesadaran, 

keadaan umum, dan jenis anastesi yang diberikan saat operasi. 

h) Mengurangi kecemasan dengan cara melakukan komunikasi secara terapeutik. 

i) Mengurangi rasa nyeri pada luka operasi, dengan teknik-teknik mengurangi 

rasa nyeri. 

j) Mempertahankan aktivitas dengan cara latihan memperkuat otot sebelum 

ambulatory. 

k) Meningkatkan proses penyembuhan luka dengan perawatan luka yang benar, 

ditunjang factor lain yang dapat meningkatkan kesembuhan luka. 

a. Cephalopelvic disproportion (CPD) 

      Menurut   Verney,   (2009)   Disproporsi   sevalopelvik   (Chepalopelvic 

Disproportion, CPD),  atau  disproporsi  fetopelvik  adalah  antara  ukuran  janin 

dan  ukuran  pelvis  yakni  ukuran  pelvis  tertentu  tidak  cukup  besar  untuk 

mengakomodasi   keluarnya   janin   tertentu   melalui   pelvis   sampai   terjadi 

kelahiran  per  vagina.  Pelvis  yang  adekuat  untuk  jalan  lahir  bayi  2,27  kg 

mungkin    cukup  besar  untuk  bayi  3,2  kg  mungkin  tidak  cukup  besar  

dengan bayi 3,6 kg. 

Indikasi kemungkinan CPD diantaranya: 

1) Ukuran janin sangat besar 
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2) Tipe dan karakteristik khusus tubuh wanita secara umum 

3) Riwayat fraktur pelvis 

4) Deformitas spinal 

5) Malpresentasi atau malposisi 

      CPD dapat ditandai oleh pola persalinan disfungsional, kegagalan kemajuan  

persalinan, fleksi kepala yang buruk, atau kemacetan rotasi internal dan penurunan 

(yaitu  deep  transverse  arrest). Disproporsi Sefalopelvik dapat, atau tidak dapat 

disertai pembentukan kaput atau molase. Persalinan disfungsional yang 

disebabkan oleh disproporsi sefalopelvik dapat mengakibatkan kondisi berikut: 

1) Kerusakan pada janin yaitu kerusakan pada otak 

2) Kematian janin 

3) Rupture uterus 

4) Kematian ibu 

5) Infeksi intrauterus 

4. Nifas 

a. Pengertian masa nifas 

      Masa nifas adalah masa dari kelahiran plasenta dan selaput janin (menandakan 

akhir periode inpartu) sehingga kembali reproduksi wanita pada kondisi tidak 

hamil. Periode ini juga disebut puerperineum, dan wanita yang mengalami 

puerperineum disebut puerperal. Periode pasca partum berlangsung sekitar 6 

minggu (Varney, 2007) 

b. Perubahan fisiologis masa nifas. 

Perubahan fisiologis yang terjadi pada masa nifas diantaranya meliputi : 

1) Sistem reproduksi 
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System reproduksi pada masa nifas mengalami perubahan secara fisiologis : 

a) Proses involusi uteri dapat dijelaskan sebagai berkut : 

(1) Perubahan tinggi uterus selama involusi uteri, dapat diuraikan sebagai berikut: 

(a) Segera setelah pelahiran, tinggi fundus uteri (TFU) terletak sekitar dua pertiga 

hingga tiga perempat bagian antara simfisis dan ubilikus.  

(b) Letak TFU kemudian naik sejajar dengan umbilikus dalam beberapa jam. 

(c) TFU tetap terletak kira-kira sejajar (atau satu ruas jari di bawah) umbilikalis 

selama satu atau dua hari dan secara bertahap turun kedalam panggul sehingga 

tidak dapat dipalpasi lagi diatas simfisis pubis setelah hari ke sepuluh post 

partum.  

(2) Pada setiap tahap TFU juga dapat dijelaskan sebagai berikut : 

(a) Pada akhir kala III persalinan, uterus berada kurang lebih 2 cm dibawah 

umbilikalis, dimana fundus di sacral promotorium ukuran uterus mendekati 

ukuran kehamilan 16 minggu, panjang 14 cm, lebar 12 cm dan tebal 10 cm. 

(b) 12 jam pertama tinggi fundus uteri sekitar 1 cm di atas umbilikus, selanjutnya 

akan turun 1-2 cm setiap 24 jam. 

(c) Uterus tidak akan teraba lagi pada hari ke-9 post partum. 

(3) Perubahan berat uterus selama involusi uteri, antara lain : 

(a) Akhir kala III persalinan, berat uterus sekitar 1000 gram. 

(b) Minggu pertamapost partum  

c. Perubahan trias nifas. 

      Perubahan trias nifas secara fisiologis yang terjadi pada masa nifas 

diantaranya meliputi : 

1) Laktasi 
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Masa laktasi (menyusu) sudah disiapkan sejak dari kehamilan. Air Susu Ibu (ASI) 

akan mengalami perubahan mulai dari ASI yang disebut kolostrumsampai dengan 

ASI matur. Kolostrum merupakan ASI yang muncul dari hari pertama sampai hari 

ketiga berwarna kekuningan dan agak kasar karena banyak mengandung lemak 

dan sel-sel epitel, dan mengandung kadar protein tinggi. ASI peralihan sudah 

terbentuk pada hari keempat sampai hari kesepuluh dan ASI matur akan 

dihasilkan mulai hari kesepuluh dan seterusnya. Dua refleks ibu yang sangat 

penting pada laktasi adalah (Ambarwati dan Diah, 2010) : 

a) Refleks prolaktin muncul dengan merangsang puting yang memiliki ujung 

saraf sensoris. Rangsangan ke puting membuat hipofisis anterior 

mengeluarkan hormon prolaktin yang memacu alveoli untuk memproduksi air 

susu. 

b) Refleks aliran atau let down refleks, rangsangan puting susu selain juga 

mempengaruhi hipofisis posterior hingga merangsang pengeluaran hormon 

oksitosin. Hormon ini berfungsi memacu kontraksi otot polos yang ada di 

dinding alveoli dan dinding saluran sehingga ASI dipompa keluar. 

2) Involusi 

      Involusi uteri adalah perubahan yang merupakan proses kembalinya alat 

kandungan atau uterus dan jalan lahir setelah bayi dilahirkan hingga mencapai 

keadaan seperti sebelum hamil (Maryunani, 2015). 

a) Proses involusi uteri dapat dijelaskan sebagai berkut : 

(1) Perubahan tinggi uterus selama involusi uteri, dapat diuraikan sebagai berikut: 

(b) Segera setelah pelahiran, tinggi fundus uteri (TFU) terletak sekitar dua pertiga 

hingga tiga perempat bagian antara simfisis dan ubilikus.  
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(c) Letak TFU kemudian naik sejajar dengan umbilikus dalam beberapa jam. 

(d) TFU tetap terletak kira-kira sejajar (atau satu ruas jari di bawah) umbilikalis 

selama satu atau dua hari dan secara bertahap turun kedalam panggul sehingga 

tidak dapat dipalpasi lagi diatas simfisis pubis setelah hari ke sepuluh post 

partum.  

(2) Pada setiap tahap TFU juga dapat dijelaskan sebagai berikut: 

(b) Pada akhir kala III persalinan, uterus berada kurang lebih 2 cm dibawah 

umbilikalis, dimana fundus di sacral promotorium ukuran uterus mendekati 

ukuran kehamilan 16 minggu, panjang 14 cm, lebar 12 cm dan tebal 10 cm. 

(c) 12 jam pertama tinggi fundus uteri sekitar 1 cm di atas umbilikus, selanjutnya 

akan turun 1-2 cm setiap 24 jam. 

(d) Uterus tidak akan teraba lagi pada hari ke-9 post partum. 

(3) Perubahan berat uterus selama involusi uteri, antara lain : 

(a) Akhir kala III persalinan, berat uterus sekitar 1000 gram. 

(b) Minggu pertamapost partum, berat uterus sekitar 500 gram. 

(c) Pada minggu kedua post partum, berat uterus sekitar 350 gram. 

(d) Pada minggu ke enam, berat uterus sekitar 50-60 gram. 

3) Lokhea  

      Lokhea merupakan istilah untuk secret dari uterus yang keluar melalui vagina 

selama masa puerperineum / nifas. Lokhea terbagi menjadi 4 yaitu: 

a) Lokhea rubra 

Lokhea rubra terjadi pada hari ke 1-3 setelah persalinan, warna merah terang 

sampai dengan merah tua yang mengandung desidua, merupakan darah segar dan 
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terdapat sisa-sisa selaput ketuban, sel-sel desidua, vetriks caeosa, lanugo dan 

mechonium (Maryunani, 2015) 

b) Lokhea sanguinolenta  

      Lokhea sanguinolenta merupakan secret yang berwarna merah kekuningan 

yaitu darah bercampur lendir dan terjadi pada hari ke 3-7 pasca persalinan 

(Cunningham,dkk, 2005). 

c) Lokhea serosa  

      Lokhea serosa adalah pengeluaran secret berwarna kekuningan sampai 

kecoklatan, terjadi pada hari ke-7 sampai hari ke-14 pasca persalinan, secret ini 

mengandung lebih sedikit darah dan lebih banyak serum, juga terdiri dari leukosit 

dan robekan laserasi plasenta (Cunningham,dkk, 2005). 

d) Lokhea alba 

      Lokhea alba adalah lokhea yang terakhir dimulai dari hari ke-14 kemudian 

makin lama semakin sedikit hingga sama sekali berhenti sampai 1 atau 2 minggu 

berikutnya. Lokhea ini mengandung leukosit, desidua, sel-sel epitel, lemak, lendir 

serviks, Kristal kolesterol dan bakteri (Maryunani, 2015). 

d. Proses adaptasi psikologis masa nifas 

      Setelah melahirkan, ibu mengalami perubahan psikologis yang terjadi pada 

masa nifas yang menyebabkan perubahan dari psikisnya.Masa ini rentan dan 

terrbuka untuk bimbingan dan pembelajaran. Menurut teori Reva Rubin (1977) 

adaptasi psikologis masa nifas dibagi menjadi 3 fase yaitu : 

1) Fase taking in, fase ini merupakan periode ketergantungan, yang berlangsung 

dari hari pertama sampai hari ke dua setelah melahirkan. Ibu terfokus pada 

dirinya sendiri, sehingga cenderung pasif terhadap lingkungannya. 
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2) Fase taking hold, fase ini berlangsung antara tiga sampai sepuluh hari setelah 

melahirkan. Ibu merasa khawatir akan ketidakmampuan dan rasa tanggung 

jawab dalam perawatan bayinya. Perasaan ibu lebih sensitif sehingga mudah 

tersinggung. 

3) Fase letting go, fase ini merupakan fase menerima tanggungjawab akan peran 

barunya yang berlangsung sepuluh hari setelah melahirkan. Ibu sudah mulai 

dapat menyesuaikan diri dengan ketergantungan bayinya. 

e. Kebutuhan ibu selama masa nifas 

      Kebutuhan dasar ibu pada masa nifas dapat diuraikan sebagai berikut 

(Maryunani, 2015) : 

1) Nutrisi dan cairan 

      Kebutuhan nutrisi dan cairan berhubungan dengan masalah diet perlu 

mendapat perhatian yang serius, karena dengan nutrisi yang baik dapat 

mempercepat penyembuhan ibu dan sangat mempengaruhi susunan ASI. Diet 

yang diberikan harus bermutu, bergizi tinggi, cukup kalori, mengandung tinggi 

protein, banyak mengandung cairan serta buah buahan dan sayuran karena ibu 

biasanya mengalami hemokonsentrasi. Ibu menyusui harus memenuhi kebutuhan 

akan gizi sebagai berikut : 

a) Mengkonsumsi makanan tambahan 500 kalori tiap hari 

b) Makan dengan diet berimbang untuk mendapatkan protein, mineral dan 

vitamin yang cukup 

c) Minum setidaknya 3 liter setiap hari 

d) Pil zat besi harus diminum untuk menambah zat besi, setidaknya selama 40 

hari pasca persalinan 



22 
 

e) Minum kapsul vitamin A agar dapat memberikan vitamin A kepada bayinya 

melalui ASI, ibu nifas membutuhkan 400.000 vitamin A. 

2) Ambulasi  

      Ambulasi dini ialah kebijaksanaan agar secepat mungkin bidan membimbing 

ibu post partum bangun dari tempat tidurnya dan membimbing ibu secepat 

mungkin untuk berjalan. Mobilisasi dini merupakan aktivitas segera pada masa 

nifas.Aktivitas ini dapat mengurangi bendungan lokhea dalam rahim, 

meningkatkan peredaran darah sekitar alat kelamin, mempercepat normalisasi alat 

kelamin dalam keadaan semula. 

      Keuntungan ambulasi dini adalah ibu merasa lebih sehat dan kuat, faal usus 

dan kandung kemih lebih baik, memungkinkan kita mengajarkan ibu cara 

merawat anaknya selama ibu masih di rumah sakit misalnya menggantikan popok 

dan pakaian. 

3) Personal hygine / kebersihan diri 

      Masa postpartum, seorang ibu sangat rentan terhadap infeksi, oleh karena itu 

sangat penting untuk mencegah terjadinya infeksi terutama pada kebersihan 

tubuh, tempat tidur dan lingkungan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk 

menjaga kebersihan diri ibu adalah : 

a) Anjurkan ibu untuk menjaga kebersihan seluruh tubuh terutama perineum 

b) Mengajarkan ibu bagaimana menjaga kebersihan daerah kelamin dengan 

sabun dan air seperti : 

(1) Pastikan bahwa ibu mengerti untuk membersihkan daerah sekitar vulva 

terlebih dahulu, dari depan ke belakang kemudian membersihkan daerah 

sekita anus 
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(2) Nasehati ibu untuk membersihkan vulva setiap kali selesai BAK dan BAB. 

c) Sarankan ibu untuk mengganti pembalut atau kain pembalut setidaknya dua 

kali sehari 

d) Sarankan ibu untuk mencuci tangan dengan abun dan air sebelum dan sesudah 

membersihkan kelaminnya 

e) Jika ibu memiliki luka episiotomi atau laserasi, sarankan kepada ibu untuk 

menghindari mnyentuh daerah luka 

4) Istirahat dan tidur 

      Memenuhi kebutuhan istirahat tidur bagi ibu post partum adalah sebagai 

berikut : 

a) Anjurkan ibu agar istirahat cukup dan mencegah kelelahan yang berlebihan 

b) Sarankan kepada ibu untuk kembali pada kegiatan-kegiatan rumah tangga 

secara perlahan-lahan serta untuk tidur siang atau beristirahat selagi bayi tidur 

c) Meminta anggota keluarga untuk mengurusi masak-memasak, cuci dan setrika 

d) Kurang istirahat akan mempengaruhi ibu dalam beberapa hal : 

(1) Mengurangi jumlah ASI yang diproduksi 

(2) Memperlambat proses involusi uterus dan memperbanyak perdarahan 

(3) Menyebabkan depresi dan ketidak-mampuan untuk merawat bayi dan dirinya 

5) Aktivitas seksual dan keluarga berencana  

      Aktivitas seksual yang dapat dilakukan oleh ibu masa nifas harus memenuhi 

syarat berikut ini : 

a) Secara fisik, aman untuk memulai hubungan suami istri begitu darah merah 

berhenti dan ibu dapat memasukkan satu atau dua jarinya kedalam vagina 
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tanpa rasa nyeri, maka ibu aman untuk melakukan hubungan suami istri kapan 

saja ibu siap. 

b) Banyak budaya yang mempunyai tradisi menunda hubungan suami istri 

sampai masa tertentu, misalnya setelah 40 hari atau 6 minggu setelah 

persalinan. Keputusan ini bergantung pada pasangan yang bersangkutan. 

      Penyediaan materi untuk dibaca ulang atau alat bant untuk belajar mengenai 

pilihan KB yang akan dilakukan selama bulan berikutnya dan pentingnya 

penjarangan kehamilan untuk kesehatan ibu. 

6) Latihan dan senam nifas 

a) Latihan tertentu dalam beberapa menit setiap hari sangat membantu 

diantaranya : 

(1) Dengan tidur terlentang dan lengan disamping, tarik otot perut selagi menarik 

nafas, tahan nafas dalam, angkat dagu ke dada, tahan mulai hitungan 1 sampai 

5. Rileks dan ulangi sebanyak 10 kali. Untuk memperkuat tonus otot jalan 

lahir dan dasar panggul lakukan latihan keagel, berikut ini : 

(a) Mulai dengan mengerjakan 5 kali latihan untuk setiap gerakan 

(b) Setiap minggu naikkan jumlah latihan 5 kali lebih banyak 

(c) Pada minggu ke-6 setelah persalinan ibu harus mengerjakan setiap gerakan 

sebanyak 30 kali 

b) Senam nifas 

      Senam nifas disebut juga senam pemulihan setelah melahirkan. Suatu 

prosedur latihan gerak yang diberikan pada ibu post partum dengan kondisi ibu 

baik. Sederetan gerakan-gerakan tubuh yang dilakukan setelah melahirkan guna 
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untuk memulihkan dan mempertahankan tonus otot, khususnya yang berkaitan 

dengan kehamilan dan persalinan. 

7) Perawatan payudara  

      Menjaga payudara tetap bersih terutama pada puting susu. Ibu dapat 

menggunakan bra yang menyokong payudara, apabila puting susu lecet oleskan 

kolostrum atau ASI pada sekitas puting susu setiap kali menyusui, apabila lecet 

sangat berat dapat diistirahatkan selama 24 jam. ASI dapat dikeluarkan dan 

diminumkan menggunakan sendok.Untuk menghilangkan rasa nyeri ibu dapat 

meminum paracetamol 1 tablet. Letakkan kain dingin pada payudara setelah 

selesai menyusui. 

f. Standar pelayanan masa nifas (Kemenkes RI 2015) 

      Kemenkes RI (2015) menyebutkan standar pelayanan masa nifas meliputi : 

a) Kunjungan nifas pertama (KF 1) 

      Pelayanan ini diberikan pada enam jam sampai tiga hari setelah persalinan. 

Asuhan yang diberikan berupa pemeriksaan tanda-tanda vital, pemantauan jumlah 

darah yang keluar, pemeriksaan cairan yang keluar dari vagina, pemeriksaan 

payudara dan anjuran ASI eksklusif 6 bulan, pemberian Vitamin A dua kali, 

minum tablet tambah darah setiap hari, dan pelayanan KB pasca persalinan. 

b) Kunjungan nifas kedua (KF 2) 

      Pelayanan diberikan pada hari keempat sampai hari ke-28 setelah persalinan. 

Pelayanan yang diberikan adalah pemeriksaan tanda-tanda vital, pemantauan 

jumlah darah yang keluar, pemeriksaan pengeluaran cairan dari vagina, 

pemeriksaan payudara dan anjuran ASI eksklusif 6 bulan, minum tablet tambah 

darah setiap hari, dan pelayanan KB pasca persalinan. 
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c) Kunjungan nifas ketiga (KF 3) 

      Pelayanan yang diberikan hari ke-29 sampai hari ke-42 setelah persalinan. 

Asuhan pelayanan yang diberikan pada KF 3 sama dengan asuhan pelayanan yang 

diberikan saat KF2. 

5. Bayi Baru Lahir 

a. Pengertian 

      Bayi baru lahir normal adalah hasil konsepsi yang baru lahir dari rahim 

seorang ibu melalui jalan lahir secara normal. Bayi baru lahir fisiologis adalah 

bayi yang lahir dari kehamilan 37-42 minggu dan berat badan lahir 2500-4000 

gram (Depkes RI, 2007). 

b. Perubahan fisiologis pada bayi baru lahir 

      Perubahan fisiologis yang terjadi pada bayi baru lahir diantaranya adalah : 

1) Sistem kardiovaskuler 

      Sistem kardiovaskular mengalami perubahan besar, yaitu terjadinya penutupan 

foramen ovale dan duktus arteriosus. Napas pertama yang dilakukan bayi baru 

lahir membuat paru-paru berkembang, sehingga darah paru-paru mengalir. Aliran 

darah pulmoner kembali meningkat ke jantung dan masuk ke jantung bagian kiri, 

sehingga tekanan pada atrium kiri meningkat. Perubahantekanan ini menyebabkan 

foramen ovale menutup. Tindakan pemotongan tali pusat membuat arteri 

umbilikus, vena umbilikus dan duktus venosus segera menutup (Bobak, 2005). 

2) Sistem pernapasan 

      Janin cukup bulan mengalami penurunan cairan paru pada hari-hari sebelum 

persalinan dan selama persalinan. Upaya mengambil napas pertama dapat dibantu 

dengan penekanan toraks yang terjadi pada menit-menit terakhir kehidupan janin. 
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Upaya bernapas pertama bagi seorang bayi berfungsi untuk mengosongkan paru 

dari cairan, menetapkan volume paru neonatus dan karakteristik fungsi paru pada 

bayi baru lahir dan mengurangi tekanan arteri pulmonalis (Varney, 2008). 

3) Sistem gastrointestinal 

      Bayi baru lahir cukup bulan mampu mengisap dan menelan. Bayi baru lahir 

tidak mampu memindahkan makanan dari bibir ke faring, sehingga puting susu 

harus diletakkan cukup dalam di mulut bayi. Kapasitas lambung dari 30 sampai 

90 ml, tergantung pada ukuran bayi (Bobak, 2005). 

4) Sistem imun 

      Imunitas alami terdiri atas struktur tubuh yang mencegah atau meminimalkan 

infeksi. Imunitas alami juga tersedia pada tingkat sel oleh sel-sel darah yang 

tersedia pada saat lahir untuk membantu tubuh bayi baru lahir membunuh 

organisme asing. Tiga tipe sel bekerja melalui fagositosis (menelan dan 

membunuh) penyerang yaitu neutrofil polimorfonuklear (PMN), monosit, dan 

makrofag. Selain imunitas alami, neonatus juga dilahirkan dengan imunitas 

pasifterhadap virus atau bakteri yang pernah dihadapi ibu. Janin mendapatkan 

imunitas ini melalui perjalanan transplasenta dari imunoglobulin varietas IgG 

(Varney, 2008). 

5) Termoregulasi 

      Bayi baru lahir memiliki kecenderungan menjadi cepat stres karena perubahan 

suhu lingkungan. Bayi baru lahir dapat mengalami kehilangan panas melalui 

empat mekanisme yaitu evaporasi, konduksi, konveksi dan radiasi. Oleh karena 

itu, segera setelah lahir kehilangan panas pada bayi harus dicegah (JNPK-KR, 

2017). 
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c. Asuhan bayi baru lahir 

      Penatalaksanaa asuhan bayi baru lahir (BBL) diantaranya (JNPK-KR, 2017) 

meliputi: 

1) Pencegahan infeksi  

      BBL sangat rentan terhadap infeksi yang disebabkan oleh paparan atau 

kontaminasi mikroorganisme selama proses persalinan berlangsung maupun 

beberapa saat setelah lahir. Sebelum menangani BBL, pastikn penolong persalinan 

telah melakukan upaya pencegahan infeksi. 

2) Penilaian awal 

      Semua BBL dilakukan penilaian awal dengan menjawab 3 pertanyaan : 

a) Sebelum bayi lahir :  

(1) Apakah kehamilan cukup bulan ? 

b) Segera setelah lahir, sambil meletakkan bayi di atas kain bersih dan kering 

yang telah disiapka pada perut bawah ibu, segera lakukan penilaian sebagai 

berikut : 

(1) Apakah bayi menangis atau bernafas / tidak megap-megap ? 

(2) Apakah tonus otot bayi baik/ bayi bergerak aktif ? 

      Dalam bagan alur managemen BBL dapat dilihat alur penatalaksanaan BBL 

mulai dari persiapan, penilaian dan keputusan serta alternatif apa yang sesuai 

dengan hasil penilaian keadaan BBL. Untuk BBL cukup bulan dengan air ketuban 

jernih yang langsung menangis atau bernafas spontan dan bergerak aktif maka 

cukup dilakukan manajemen BBL normal.  Jika bayi kurang bulan ( < 37 

minggu/259 hari ) atau bayi lebih bulan ( ≥ 42 minggu/283 hari ) dan/ atau tidak 
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bernafas atau megap-megap dan atau tonus otot tidak baik, lakukan manajemen 

BBL dengan asfiksia. 

3) Manajemen BBL  

      Melaksanakan manajemen BBL normal harus memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut : 

a) Dukung ibu untuk menunggu mulut bayi mencapai puting susu dan menyusu 

secara mandiri ( Inisiasi Menyusu Dini ). Jangan memberikan dot atau 

makanan sebelum bayi berhasil menyusu. Jangan berikan air, air gula, susu 

formula atau makanan apapun. 

b) Lakukan pemantauan tanda bahaya pada bayi diantaranya : 

(1) Tidak dapat menetek 

(2) Kejang 

(3) Bayi bergerak hanya jika dirangsang 

(4) Kecepatan nafas > 60 kali / menit 

(5) Tarikan dinding dada bawah yang dalam 

(6) Merintih 

(7) Sianosis sentral 

d. Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 

      Inisiasi menyusui dini (early initiation) atau permulaan menyusu dini adalah 

bayi mulai menyusu sendiri segera setelah lahir. Manfaat dari Menyusui bagi ibu 

dan bayi diantaranya (Saleha,Sitti, 2009) : 

1) Manfaat bagi ibu yaitu : 

      Manfaat menyusui bagi ibu adalah : 
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a) Mencegah perdarahan pascapersalinan dan mempercepat kembalinya rahim ke 

bentuk semula. 

b) Mencegah anemia defisiensi zat besi. 

c) Mempercepat ibu kembali ke berat badan sebelum hamil. 

d) Menunda kesuburan  

e) Meninmulkan rasa dibutuhkan atau membentuk kedekatan bagi ibu dan bayi. 

f) Mengurangi kemungkinan kanker payudara dan ovarium. 

2) Manfaat bagi bayi 

Manfaat menyusu bagi bayi adalah : 

a) Komposisi ASI sesuai kebutuhan. 

b) Kalori dari ASI memenuhi kebutuhan sampai usia enam bulan. 

c) ASI mengandung zat pelindung. 

d) Perkembangan psikomotorik lebih cepat. 

6. Neonatus  

      Neonatus merupakan periode dari bayi baru lahir sampai 28 hari. Kemenkes 

RI (2015) menerangkan mengenai pelayanan neonatus merupakan pelayanan yang 

diberikan sesuai dengan standar asuhan. Pelaksanaan kunjungan neonatus sebagai 

berikut : 

1) Kunjungan KN 1 

      Kunjungan dilakukan dari 6 jam sampai 2 hari setelah kelahiran bayi. Asuhan 

yang diberikan oleh bidan meliputi menjaga agar bayi tetap hangat dan kering, 

menilai penampilan bayi secara umum, pernafasan, denyut jantung dan suhu 

badan penting untuk diawasi selama 6 jam pertama, memeriksa adanya cairan atau 

bau busuk pada tali pusat, menjaga talu pusat agar tetap bersih dan kering, 
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pemantaun pemberian ASI awal, memeriksa status pemberian vitamin K dan 

Hepatitis B0. 

2) Kunjungan KN 2 

      Kunjungan dilakukan pada hari ke-3 sampai hari ke-7 setelah 

persalinan.Asuhan yang diberikan meliputi pemantauan keadaan umum, berat 

badan, panjang badan, menyusui, tanda infeksi tali pusat dan tanda-tanda vital. 

3) Kunjungan KN 3 

      Kunjungan ini dilakukan pada 8 sampai 28 hari setelah bayi lahir.Asuhan yang 

diberikan bidan yaitu melakukan pemantauan pemberian ASI dan memastikan 

imunisasi yang telah diberikan. 
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B. KERANGKA KONSEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep 

Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa setelah Ibu “GM” diberikan 

asuhan kebidanan dari kehamilan trimester III sampai 42 hari masa nifas, 

sehingga kehamilan trimester III, proses persalinan, bayi baru lahir, dan masa 

nifas berlangsung fisiologis sehigga ibu dan bayi sehat. 
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