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MOTTO

1. Be Your Self
2. Ada hikmah di setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita maka
janganlah berburuk sangka dengan takdir Allah.
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4. Semua yang kita rasakan itu terkadang hanya karena sugesti kita, jadi
bersugesti positiflah setiap saat.
5. Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah.
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ASUHAN KEBIDANAN IBU NIFAS PADA NY. W POSTPARTUM HARI
KE 7 DENGAN CURRATAGE INDIKASI RETENSIO SISA PLASENTA
DI BANGSAL NUSA INDAH RSUD SLEMAN 1
Ade Irma Suryani2, Ima Kharimaturrohmah3
INTISARI
Latar Belakang : Penyebab kematian ibu yang paling utama adalah perdarahan.
Perdarahan, khususnya perdarahan post partum yang disebabkan karena retensio
sisa plasenta dimana tertinggalnya sisa plasenta atau selaput plasenta didalam
rongga rahim yang mengakibatkan perdarahan post partum dini (early postpartum
hemorrhage) atau perdarahan lambat (late postpartum hemorrhage) yang biasanya
terjadi dalam 6-10 hari pasca persalinan. Jumlah ibu nifas dengan Retensio Sisa
Plasenta menurut data yang diperoleh dari petugas kesehatan (Bidan) di RSUD
Sleman Yogyakarta pada tahun 2012 didapatkan pasien ibu nifas dengan retensio
sisa plasenta terdapat 56 kasus (2,6 %).
Tujuan : Mampu memberikan dan melaksanakan Asuhan Kebidanan Pada Ibu
Perdarahan Post Partum karena Retensio Sisa Plasenta sesuai dengan manajemen
kebidanan 7 langkah varney dan mampu membedakan teori dan praktek.
Metode : Metode yang digunakan adalah Observasional Deskriptif. Studi kasus di
RSUD Sleman, pada ibu nifas dengan Retensio Sisa Plasenta dilakukan
pengumpulan data melalui wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, studi
dokumentasi.
Hasil : Dari hasil penelitian studi kasus ini, penulis mendapatkan gambaran dan
pengalaman nyata dalam pembuatan asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan
Retensio Sisa Plasenta.
Kesimpulan : Dari hasil pelaksanaan asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan
Retensio Sisa Plasenta di RSUD Sleman, dilaksanakan sampai tuntas.
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ORPHANAGE OBSTETRICS MOTHER POSTPARTUM ON MRS. W
POSTPARTUM DAY TO 7 WITH CURRATAGE INDICATION
RETENSIO THE REST OF THE PLACENTA IN WARD
NUSA INDAH RSUD SLEMAN YOGYAKARTA 20131
Ade Irma Suryani2, Ima Kharimaturrohmah3
ABSTRACT

The Background : The causes of maternal death was bleeding. Bleeding,
particularly post partum hemorrhage caused by retensio the rest of the placenta
which lags behind placenta, where remnants of the placenta or membranes inside
the uterine cavity resulting in an early postpartum haemorrhage (early
postpartum hemorrhage) or slow bleeding (late postpartum hemorrhage), which
usually occurs within 6-10 days after the birth. How can the number of mothers
with Retensio rest of the placenta, according to data obtained from health
workers (midwives) in Sleman, Yogyakarta Provincial Hospital in 2012 how the
patient acquired the mother with the rest of the retensio the placenta there are 56
cases (2.6%).
Destination : Capable of providing and implementing midwifery care in the
mother postpartum is bleeding because the rest of the plasentain accordance with
the midwifery managament 7 step varney and being able to distinguish between
theory and practice.
The method : Used was observational descriptive. Case study in RSUD Sleman,
on the parturition with the placenta retensio remaining data interview conducted
through observation, physical examination study documentation.
Result : From the research case study this writer get picture and real experiences
in making orphanage obstetrics on the parturition with retensio remaining
placenta.
Conclusions : From his the orphanage obstetrics on the parturition with retensio
the rest of the placenta in RSUD Sleman, held until had been completed.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator
keberhasilan layanan kesehatan di suatu negara, oleh karena itu apapun
program pembangunan kesehatan yang dilakukan seharusnya memberikan
dampak lebih jauh terhadap indikator tersebut. AKI di Indonesia masih
tinggi walaupun terjadi penurunan dari 307 per 100.000 kelahiran hidup
menjadi 262 per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu ini tentunya
jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara tetangga lainnya seperti
Thailand (129/100.000), Malaysia (30/100.000), dan Singapura (6/100.000).
(Jomla, 2008).
Beberapa penyebab kematian ibu tersebut menunjukkan perlunya
dilakukan upaya terus-menerus dalam rangka memberikan pelayanan
kesehatan yang bermutu dan merata khususnya bagi ibu hamil. Disamping
itu pentingnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pola hidup bersih
dan sehat dengan cara memeriksakan kehamilannya secara rutin. Salah satu
upaya yang dapat dilakukan Dinas Kesehatan dalam menurunkan angka
kematian ibu (AKI) yaitu dengan mendekatkan pelayanan Antenatal Care
kepada masyarakat (Widarsa, 2008).
Tujuan nasional menyelenggarakan upaya pembangunan yang
berkesinambungan

dalam

rangkaian

1

program

pembangunan

yang

2

menyeluruh

terarah

dan

terpadu.

Penyelenggaraan

upaya

tersebut

merupakan tekad bangsa indonesia untuk menyukseskan pembangunan
nasional. Pemerintah dan masyarakat punya kewajiban untuk melaksanakan
tekad tersebut dan mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan. Indikator
yang

digunakan

untuk

mengukur

keberhasilan

tercapainya

tujuan

pembangunan kesehatan yaitu angka kematian ibu dan bayi, angka kesakitan
(Depkes, 2006).
Dari data SDKI (2003) menyebutkan bahwa penyebab langsung
terjadinya kematian ibu disebabkan oleh perdarahan (28%), eklamsi (24%),
infeksi (11%), komplikasi (8%), partus lama (5%), trauma obstetric (5%),
dan emboli obstetric (3%).Penyebab umumya antara lain retensio plasenta
(48,5%), retensio sisa plasenta (33,3 %), atonia uteri (7,6 %), sisanya (10,6
%) terjadi karena penyebab yang lain.
Tahun 2003, WHO memperkirakan lebih dari 585.000 ibu
pertahunnya meninggal saat hamil atau bersalin, sedangkan di Indonesia
sendiri Angka Kematian Ibu masih tinggi yaitu 373 per 100.000 kelahiran
hidup (SKRT, 2002) sehingga menjadi prioritas utama untuk menurunkan
AKI.
Perdarahan di Indonesia menunjukkan urutan teratas sebagai
penyebab kematian ibu. Perdarahan postpartum (WHO, 2002) adalah
kehilangan darah sebanyak 500 ml atau lebih dari traktus genitalia setelah
melahirkan. Berdasarkan data di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun
waktu

tahun 2006 hingga tahun 2008 terdapat 39 kasus perdarahan
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postpartum (Dinas Kesehatan Kab/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta,
2008).
Retensio sisa plasenta adalah plasenta tidak lepas sempurna dan
meninggalkan sisa, dapat berupa fragmen plasenta atau selaput ketuban
tertahan. Retensio sisa plasenta disebabkan oleh plasenta tertanam terlalu
dalam sampai lapisan miometrium uterus. Sewaktu suatu bagian plasenta
(satu atau lebih lobus) tertinggal, maka uterus tidak dapat berkontraksi
secara efektif dan keadaan ini dapat menimbulkan perdarahan. Gejala dan
tanda yang bisa ditemui adalah perdarahan segera, uterus berkontraksi tetapi
tinggi fundus tidak berkurang. (Prawiroharjo, 2005).
Kasus kegawatdaruratan obstetrik tidak mudah untuk ditangani maka
seorang bidan dituntut untuk memiliki pengetahuan dan daya analisis dan
pengalaman penolong dalam memberikan asuhan pada pasien. Peran bidan
dalam menangani komplikasi retensio sisa plasenta, mampu mendeteksi
secara dini dan mampu mengambil tindakan segera jika terdapat perdarahan
yang diakibatkan oleh retensio sisa plasenta. Adapun upaya yang dapat
dilakukan yaitu usaha pencegahan berupa promotif dengan memberikan
penyuluhan baik secara kolektif maupun individu saat antenatal care tentang
faktor resiko terjadinya perdarahan yaitu 4T (terlalu muda, tua, sering,
banyak), melakukan kunjungan rumah post partum untuk mengetahui
keadaan ibu, tindakan preventif melakukan menejemen kala III aktif dan
plasenta manual, sedangkan tindakan kuratif meliputi eksplorasi digital
akan tetapi jika hanya dapat dilalui instrumen lakukan dilatasi dan kuretase
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yangg sebelumnnya melakuukan kolabo
orasi dengaan dokter OBSGYN yang
diikuuti pemberrian uterotoonika dan antibiotik,, rehabilitaatif suatu usaha
u
mem
mulihkan keembali keaddaan ibu deengan melaakukan monnitoring keaadaan
ibu selama diraawat dan memberikan
m
transfusi jiika Hb kuraang dari 8 gr
g %,
pem
mberian tableet Fe dan viitamin C.
Studi penndahuluan yang dilak
kukan pada 10 April 2013 di RSUD
R
Slem
man menuunjukkan juumlah perrsalinan taahun 2012 adalah 2.174
2
perssalinan. Darri jumlah terrsebut terdaapat 56 kasuus retensio ssisa plasentaa (2,6
%). Berdasarkaan latar belaakang dan fenomena
fe
dii atas, makaa peneliti teertarik
untuuk menelitti tentang Asuhan Kebidanan yang beerjudul Asuhan
Keb
bidanan Ibu Nifas Deengan Reteensio Sisa Plasenta
P
D
Di Bangsal Nusa
Indaah RSUD Sleman.
S
Manusia dapat meengantisipassi atau meencegah peerdarahan pasca
p
perssalinan tetappi kematiann Allah SW
WT yang menentukan
m
n. Firman Allah
A
SWT
T Al-Qur’ann surat Ali Imron
I
ayat 185 yang berbunyi :

Artinya

: “Dan setiap
s
yang
g bernyawaa tidak akaan mati keecuali

dengann izin Allahh SWT, sebaagai ketetapan yang telah ditentuka
kan waktunyya”.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan
bagaimana pelaksanaan Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas Dengan
Retensio Sisa Plasenta Di Bangsal Nusa Indah RSUD Sleman.

C. Tujuan
1. Tujuan Umum
Diperolehnya pengalaman nyata dalam melakukan asuhan
kebidanan pada ibu nifas dengan retensio sisa plasenta di Bangsal
Nusa Indah RSUD Sleman.
2. Tujuan Khusus
a. Mahasiswi mampu :
1) Melakukan pengkajian dengan mengumpulkan semua data
yangdiperlukan agar asuhan kebidanan yang diberikan sesuai
dengan kebutuhan klien.
2) Melakukan interpretasi data dasar yang diperoleh dari
pengkajian data.
3) Melakukan identifikasi diagnosa atau potensial masalah
4) Melakukan Diagnosa atau masalah potensial adalah adanya
kesenjangan yang diperoleh dari pengkajian masalah yang
muncul akan diidentifikasi masalah mana yang menjadi
prioritas masalah.
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5) Mengidentifikasi kebutuhan yang memerlukan penanganan
segera.
6) Merencanakan asuhan yang menyeluruh.
7) Melaksanakan perencanaan secara efisien.
8) Evaluasi tindakan yang telah diberikan.
9) Mahasiswa mampu menganalisa kesenjangan antara teori yang
sudah diperoleh dengan kasus nyata dilapangan termasuk faktor
pendukung dan penghambat kasus yang ditangani.
10) Mahasiswa mampu memberikan alternatif pemecahan masalah
perdarahan post partum sekunder (retensio sisa plasenta).

D. Manfaat
1. Bagi RSUD Sleman
RSUD Sleman dapat menggunakan bidan dalam melakukan
pemecahan masalah dan penanganan kasus pada ibu nifas dengan
perdarahan postpartum sekunder (Retensio Sisa Plasenta).
2. Bagi Perpustakaan STIKES ‘Aisyiyah Yogyakarta
Penulisan studi kasus ini diharapkan dapat menambah bahan
bacaan bagi mahasiswa sehingga dapat memberi gambaran khususnya
dalam materi Asuhan Kebidanan pada ibu nifas dengan perdarahan
postpartum sekunder (Retensio Sisa Plasenta).
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3. Bagi Bidan RSUD Sleman
Bidan dapat memberikan gambaran dan masukan dalam
memberikan penanganan pada kasus ibu nifas dengan perdarahan
postpartum sekunder (Retensio Sisa Plasenta) dapat mengurangi
angka kesakitan dan angka kematian ibu.
4. Bagi Peneliti
Untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan dan
pengalaman nyata dalam melaksanakan asuhan kebidanan pada
perdarahan postpartum sekunder (Retensio Sisa Plasenta).

E. Ruang Lingkup
1. Materi

: Retensio Sisa Plasenta (Perdarahan Postpartum

Sekunder) yang terjadi di Bangsal Nusa Indah RSUD Sleman.
2. Waktu

: Pada 10 April 2013

3. Tempat

: Bangsal Nusa Indah RSUD Sleman

4. Responden

: Ibu nifas hari ke 7 dengan Retensio Sisa Plasenta
(Perdarahan Post Partum Sekunder) Di Bangsal
Nusa Indah RSUD Sleman.

F. Keaslian Penelitian
1. Siti Junariyah (2005) dengan judul Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas
Dengan Perdarahan Post Partum karena Retensio Sisa Plasenta di
ruang mawar I RSUD Dr. Moewardi di Surakarta. Tindakan yang
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diberikan adalah kuretase oleh dokter, yang sebelumnya telah
dilakukan eksplorasidigital tetapi sisa plasenta belum dapat keluar
seluruhnya. Pada hari ke 4post kuretase ibu dapat pulang, keadaan
baik, tekanan darah 120/80mmHg, suhu 36,5°C, nadi 76x/menit,
respirasi 24x/menit, Tinggi FundusUteri 2 jari dibawah pusat,
kontraksi keras, dan lokea rubra.
2. Binarti Oktasia yang telah melakukan penelitian yang berjudul
Hubungan Antara Anemia, Paritas dan Penolong Persalinan Dengan
Kejadian Retensio Sisa Plasenta di RSUP dr. Mohammad Hoesin
Palembang tahun 1999-2001, Desain penelitian yang digunakan adalah
desain

penelitian

deskriptif

cross-sectional,

dengan

metode

pengumpulan data secara kuantitatif yang menggunakan data sekunder
(catatan medik). Sampel penelitian ini berjumlah 150 ibu dengan kasus
rujukan yang mengalami komplikasi masa nifas (perdarahan, infeksi
dan eklampsia). Hasil penelitian menunjukkan estimasi proporsi
kejadian retensio plasenta adalah 46,7% dari keseluruhan besar
sampel. Ada hubungan antara anemia (OR = 6,88; 95% CI : 5,00 8,75), paritas (OR = 0,49; 95% CI : 0,17 - 1,15) dan penolong
persalinan (OR = 2,84; 95% CI = 2,24 - 2,90) dengan kejadian
Retensio Sisa Plasenta.
Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis
buat adalah waktu, tempat dan pasien. Pada penelitian yang pertama dilakukan
pada tahun 2005, pasien dengan perdarahan postpartum sekunder (retensio sisa
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plasenta) di RSUD Dr. Moewardi Surakarta, dan pada penelitian kedua dilakukan
pada tahun 1999-2001, pasien anemia dengan Retensio Sisa Plasenta di RSUP
Dr.Mohammad

Hoesin

Palembang.

Persamaan

penelitian

sebelumnya

denganpenelitian yang penulis buat adalah sama-sama membuat laporan tentang
asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan perdarahan post partum karena Retensio
Sisa Plasenta.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori
1. Pengertian Perdarahan Post Partum
Perdarahan postpartum menurut Prawiroharjo (2005) adalah
perdarahan setelah bayi lahir, sedangkan tentang jumlah perdarahan,
disebutkan sebagai perdarahan yang lebih dari normal dimana telah
menyebabkan perubahaan tanda vital (pasien mengeluh lemah, limbung,
berkeringat dingin, menggigil, tekanan darah sistolik <90 mmHg, nadi
>100x/menit, kadar Hb <8 gr%).
Menurut WHO (2002) Perdarahan postpartum adalah kehilangan
darah sebanyak 500 ml atau lebih dari traktus genitalia setelah
melahirkan, dan Dongoes (2001) menyatakan bahwa Perdarahan
postpartum adalah kehilangan darah lebih dari 500 ml selama atau
setelah kelahiran.

2. Fisiologi Perdarahan Postpartum
Umumnya pada persalinan yang berlangsung normal, setelah
janin lahir, uterus masih mengadakan kontraksi yang mengakibatkan
penciutan kavum uteri, tempat implantasi plasenta. Akibatnya, plasenta
akan lepas dari tempat implantasinya. Pelepasan ini dapat dimulai dari
tengah (sentral menurut Schultze), atau pinggir plasenta (marginal
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menurut Mathews-Duncan), atau serempak dari tengah dan dari pinggir
plasenta. Cara yang pertama ditandai oleh makin panjang keluarnya tali
pusat dari vagina (tanda ini ditemukan oleh Ahlfeld) tanpa adanya
perdarahan pervaginam. Sedangakan cara yang kedua ditandai dengan
adanya perdarahan pervaginam, apabila plasenta mulai terlepas.
Umumnya perdarahan tidak melebihi 400 ml, bila lebih maka tergolong
patologik (Prawiroharjo, 2006).
Apabila sebagian plasenta lepas sementara sebagian lagi belum
terlepas, maka akan terjadi perdarahan karena uterus tidak bisa
berkontraksi dengan baik pada batas antara dua bagian itu. Selanjutnya
apabila sebagian plasenta sudah lahir, tetapi sebagian kecil masih
melekat pada dinding uterus maka dapat timbul perdarahan pada masa
nifas (Prawiroharjo, 2006).

3. Pembagian Perdarahan Postpartum
Menurut waktu terjadinya, perdarahan postpartum dibagi atas dua
bagian:
a. Perdarahan Postpartum Primer (early postpartum hemorrhage) Yaitu
perdarahan yang terjadi pada 24 jam pertama setelah bayi lahir
terbanyak dalam 2 jam pertama.
b. Perdarahan Postpartum Sekunder (late postpartum hemorrhage) Yaitu
perdarahan yang terjadi setelah 24 jam, biasanya antara hari ke-5
sampai 15 postpartum. (William, Llewellyn, 2002).
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4. Etiologi
Penyyebab perdaarahan posttpartum prim
mer menurrut Wiknjossastro
(22005) dan WHO
W
(20055) antara lain
n:
a Uterus atoonik
a.

Terjadi kaarena plasennta atau selaaput ketubaan tertahan
b Trauma genital
b.
g
Meliputi penyebab
p
s
spontan
dan
n trauma akibat penattalaksanaan
n atau
gangguan,, misalnya kelahiran yang
y
mengggunakan perralatan term
masuk
seksio sesaria, episiottomi, dan laain-lain.
c. Inversi utterus (jarangg)
d Kelelahann akibat parrtus lama.
d.
e. Pimpinann persalinan yang salah dalam kalaa uri.
f.. Perlekatann plasenta terlalu
t
erat.
g Retensio Plasenta
g.
P
daan Retensio Sisa Plasennta.
h Laserasi jalan
h.
j
lahir atau
a trauma jalan jahir.
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Penyebab perdarahan postpartum sekunder menurut WHO (2005)
antara lain:
a. Fragmen plasenta atau selaput ketuban tertahan
b. Pelepasan jaringan mati setelah persalinan macet.
Dapat terjadi di serviks, vagina, kandung kemih, rektum.
c. Terbukanya luka pada uterus

5. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Perdarahan Postpartum
Lima faktor yang mempengaruhi perdarahan postpartum menurut
Dhaneswari, dkk (2007) adalah :
a. Usia
Wanita yang melahirkan anak pada usia dibawah 20 tahun atau lebih
dari 30 tahun merupakan faktor risiko terjadinya perdarahan
pospartum yang dapat mengakibatkan kematian maternal. Hal ini
dikarenakan pada usia dibawah 20 tahun fungsi reproduksi seorang
wanita belum berkembang dengan sempurna, sedangkan pada usia
diatas 30 tahun fungsi reproduksi seorang wanita sudah mengalami
penurunan dibandingkan fungsi reproduksi normal.
b. Gravida
Ibu-ibu yang dengan kehamilan lebih dari 1 kali mempunyai risiko
lebih tinggi terhadap terjadinya perdarahan postpartum dibandingkan
dengan ibu-ibu yang termasuk golongan primigravida. Hal ini
dikarenakan

pada

multigravida,

fungsireproduksi

mengalami
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penurunan sehingga kemungkinan terjadinya perdarahan pospartum
menjadi lebih besar.
c. Paritas
Paritas 2-3 merupakan paritas paling aman ditinjau dari sudut
perdarahan postpartum yang dapat mengakibatkan kematian maternal.
d. Antenatal Care
Pemeriksaan antenatal yang baik dan tersedianya fasilitas rujukan bagi
kasus risiko tinggi terutama perdarahan yang selalu mungkin terjadi
setelah

persalinan,

mengakibatkan

kematian

maternal

dapat

diturunkan. Hal ini disebabkan karena dengan adanya Antenatal Care
tanda-tanda dini perdarahan yang berlebihan dapat dideteksi dan
ditanggulangi dengan cepat.
e. Kadar hemoglobin
Anemia adalah suatu keadaan yang ditandai dengan penurunan nilai
hemoglobin di bawah nilai normal, dikatakan anemia jika kadar
hemoglobin kurang dari 8 gr%. Kekurangan hemoglobin dalam darah
dapat menyebabkan komplikasi lebih serius bagi ibu baik dalam
kehamilan, persalinan, dan nifas yaitu dapat mengakibatkan salah
satunya adalah perdarahan postpartum.

6. Komplikasi Perdarahan Postpartum
Menurut Manuaba (2007) ada 4 komplikasi perdarahan
postpartum yaitu :
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a) Syok hipovolemik.
b) Memudahkan terjadinya anemia berkelanjutan serta Infeksi
puerperium.
c) Terjadinya Sindrom Sheehan dan Nekrosis Hipofisis Anterior
Perdarahan antepartum atau postpartum dini yang berat, meski
jarang dapat diikuti dengan terjadinya sindrom sheehan. Ditandai
dengan kegagalan laktasi, Amenorrea, atrofi payudara, kerontokan
rambut kepala dan pubis, superinvolusi uteruspenurunan produksi
hormon pada kelenjar tiroid dan korteks adrenal.
d) Kematian perdarahan postpartum.

7. Penatalaksanaan
a. Pencegahan
Mengobati anemia dalam kehamilan, pada pasien dengan
riwayat perdarahan pasca persalinan sebelumnya, persalinan harus
berlangsung di rumah sakit. Jangan memijat dan mendorong uterus
ke bawah sebelum plasenta lepas. Berikan oksitosin 10 unit secara
IM setelah bayi lahir dan 0,2 unit ergometrin setelah plasenta lahir
(Mansjoer, 2004).
b. Penanganan
Minta bantuan seluruh tenaga kesehatan yang ada dan
siapkan fasilitas tindakan gawat darurat. Melakukan pemeriksaan
cepat tanda-tanda vital ibu dan kontraksi ibu. Mencurigai adanya
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syok. Memasang cairan infus secara Intra Vena, melakukan
kateterisasi, pastikan kelengkapan plasenta serta kemungkinan
robekan serviks, vagina, perineum (Saifuddin, 2006).
c. Penanganan Perdarahan Post Partum
Pencegahan atau sekurang-kurangnya bersiap siaga pada
kasus perdarahan adalah penting. Tindakan pencegahan tidak saja
dilakukan sewaktu bersalin, namun sudah di mulai sejak ibu hamil
dengan melakukan Antenatal Care yang baik. Ibu dengan riwayat
perdarahan post partum sangat di anjurkan untuk bersalin di rumah
sakit. (Mochtar R, 2008).
Penanganan perdarahan post partum yaitu : (Manuaba I.B.G. 2008,
Geri Morgan & Carole Hamilton 2009).
1) Perbaikan keadaan umum dengan
a) Pemasangan infus
b) Transfusi darah
c) Pemberian antibiotik
d) Pemberian uterotonika
2) Pada keadaan gawat dilakukan rujuk kerumah sakit
3) Pada robekan seviks vagina dan perineum, perdarahan diatasi dengan jalan
menjahit.
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B. Tinjauan Umum Tentang Retensio Sisa Plasenta
Retensio Sisa Plasenta adalah plasenta tidak lepas sempurna dan
meninggalkan sisa, dapat berupa fragmen plasenta atau selaput ketuban
tertahan. Retensio sisa plasenta disebabkan oleh plasenta tertanam terlalu
dalam sampai lapisan miometrium uterus. Sewaktu suatu bagian plasenta
(satu atau lebih lobus) tertinggal, maka uterus tidak dapat berkontraksi
secara efektif dan keadaan ini dapat menimbulkan perdarahan. Gejala dan
tanda yang bisa ditemui adalah perdarahan segera, uterus berkontraksi tetapi
tinggi fundus tidak berkurang. (Prawiraharjo, 2005).
Tertinggalnya sebagian plasenta (sisa plasenta) merupakan
penyebab umum terjadinya perdarahan lanjut dalam masa nifas (perdarahan
pasca persalinan sekunder). Perdarahan post partum yang terjadi segera
jarang disebabkan oleh retensi potongan-potongan kecil plasenta. Inspeksi
plasenta segera setelah persalinan bayi harus menjadi tindakan rutin. Jika
ada bagian plasenta yang hilang, uterus harus dieksplorasi dan potongan
plasenta dikeluarkan (Cunningham, 2006).
Sewaktu suatu bagian dari plasenta (satu atau lebih lobus)
tertinggal, maka uterus tidak dapat berkontraksi secara efektif dan keadaan
ini dapat menimbulkan perdarahan. Tetapi mungkin saja pada beberapa
keadaan tidak ada perdarahan dengan sisa plasenta (Cunningham, 2006).
1. Retensio Sisa Plasenta
a. Definisi
Retensio Sisa Plasenta adalah tertinggalnya potongan-potongan
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plasenta seperti kotiledon dan selaput plasenta yang menyebabkan
terganggunya kontraksi uterus sehingga sinus-sinus darah tetap terbuka
dan menimbulkan perdarahan post partum.
Perdarahan

postpartum

dini

dapat

terjadi

sebagai

akibat

tertinggalnya sisa plasenta atau selaput janin. Bila hal tersebut terjadi,
harus dikeluarkan secara manual atau di kuratase dan pemberian obatobat uterotonika intravena.
b. Etiologi
1) His yang kurang baik
2) Penanganan kala III yang salah
Dengan pendorongan dan pemijatan uterus akan mengganggu
mekanisme pelepasan plasenta dan menyebabkan pemisahan sebagian
plasenta.
3) Abnormalitas plasenta
Abnormalitas plasenta meliputi bentuk plasenta dan penanaman
plasenta dalam uterus yang mempengaruhi mekanisme pelepasan
plasenta.
4) Kelahiran bayi yang terlalu cepat
Kelahiran bayi yang terlalu cepat akan mengganggu pemisahan
plasenta secara fisiologis akibat gangguan dari retraksi sehingga dapat
terjadi gangguan retensi sisa plasenta.
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c. Tanda dan Gejala Retensio Sisa Plasenta
1) Tanda dan gejala yang selalu ada :
a) Plasenta atau sebagian selaput (mengandung pembuluh darah)
tidak lengkap
b) Perdarahan segera
c) Syok akibat hipovolemia
Tanda- tanda Syok
Syok Awal

Syok Lanjut

Terbangun, sadar, cemas

Bingung atau tidak sadar

Denyut nadi agak cepat
(110 x per menit atau lebih)
Pernafasan sedikit lebih cepat
(30 x per menit atau lebih)
Pucat

Denyut nadi cepat dan lemah

Tekanan darah rendah ringan
(sistolik kurang dari 90 mmHg)
Pengeluaran urin 30 cc per jam
atau
Lebih

Tekanan darah sangat rendah

Nafas pendek dan sangat cepat
Pucat dan dingin

Pengeluaran urin kurang dari 30
cc
Per jam

2) Tanda dan Gejala kadang-kadang ada :
(a) Uterus berkontraksi tetapi tinggi fundus uteri tidak berkurang
(b) Perdarahan dari rongga rahim setelah plasenta lahir
d. Diagnosa
1) Penemuan secara dini, hanya dimungkinkan dengan penemuan
melakukan kelengkapan plasenta setelah dilahirkan. Pada kasus retensio
sisa plasenta dengan perdarahan pasca persalinan lanjut, sebagian besar
pasien akan kembali lagi ke tempat persalinan dengan keluhan
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perdarahan setelah 6-10 hari pulang ke rumah (Saifuddin, 2006).
2) Perdarahan berlangsung terus menerus atau berulang.
3) Pada palpasi di dapatkan fundus uteri masih teraba lebih besar
4) Pada pemeriksaan dalam didapat uterus yang membesar, lunak, dan dari
ostium uteri keluar darah (Wiknjosastro, 2006).
e. Penanganan
1) Penemuan secara dini, hanya dimungkinkan dengan melakukan
pemeriksaan kelengkapan plasenta setelah dilahirkan.
2) Pada umumnya pengeluaran sisa plasenta dilakukan dengan kuretase.
Kuratase merupakan tindakan medis untuk mengeluarkan jaringan atau
sisa jaringan dari dalam rahim dengan fungsi diagnostik atau terapetik,
supaya rahim bersih dari jaringan yag tidak semestinya berada bahkan
tumbuh didalamnya. Jika tidak dibersihkan , akan memunculkan
gangguan seperti, nyeri dan perdarahan. Kuretase harus dilakukan di
rumah sakit dengan hati-hati karena dinding rahim relatif tipis
dibandingkan dengan kuretase pada abortus.
3) Apabila diagnosa sisa plasenta sudah ditegakkan maka bidan boleh
melakukan pengeluaran sisa plasenta secara manual atau digital.
4) Berikan antibiotika yang adekuat. Ampisilin dosis awal 1 g IV
dilanjutkan dengan 3x1 g oral dikombinasikan dengan metronidazol 1
g supositoria dilanjutkan dengan 3x500 mg oral
5) Berikan uterotonik, oksitosin, dan / atau metergin.
6) Lakukan ekplorasi digital (bila servik terbuka) dan mengeluarkan
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bekuan darah atau jaringan. Bila servik hanya dapat dilalui alat
kuretase, lakukan evakuasi sisa plasenta dengan kuretase.
7) Bila kadar Hb < 8 gr% beri tranfusi darah, bila kadar Hb > 8 gr%
berikan sulfas ferosus 600 mg/hari selama 10 hari (Saifuddin, 2006).
f. Pencegahan Retensio Sisa Plasenta
Untuk mencegah terjadinya Retensio Sisa Plasenta , ada beberapa
hal yaitu :
1) Meningkatkan KB
2) Meningkatkan pertolongan partus (kala III) tidak diperbolehkan
melakukan masase dengan tujuan mempercepat proses persalinan
plasenta karena dapat mengacaukan kontraksi uterus.
3) Gizi yang cukup
4) Tidak melakukan kuretase terlalu bersih (Endometrium) terkikis habis
a) Predisposisi Retensio Sisa Plasenta
Beberapa predisposisi terjadinya retensio sisa plasenta yaitu :
1) Grandemultipara.
2) Kehamilan ganda,sehingga memerlukan implantasi plasenta yang agak
luas.
3) Kasus infertilitas, karena lapisan endometriumnya tipis.
4) Plasenta previa, karena dibagian ishmus uterus, pembuluh darah sedikit
sehingga perlu masuk jauh kedalam.
5) Bekas operasi pada uterus.
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b) Dasar Diagnosis
1) Terdapatnya keterlambatan datang bulan.
2) Terjadinya perdarahan.
3) Disertai nyeri perut.
4) Dapat disertai oleh pengeluaran hasil konsepsi.
5) Pemeriksaan hasi tes hamil dapat masih positif atau sudah negative
(Mauaba, 2008 ).
c) Komplikasi
Plasenta harus dikeluarkan karena dapat menimbulkan bahaya :
1) Perdarahan
Terjadi terlebih lagi bila retensio plasenta yang terdapat sedikit
pelepasan hingga kontraksi memompa darah tetapi bagian yang
melekat membuat luka tidak menutup.
2) Infeksi
Karena sebagai benda mati yang tertinggal didalam rahim
meingkatkan pertumbuhan bakteri dibantu dengan pot d’entre dari
tempat perlekatan plasenta.
3) Terjadi polip plasenta sebagai masa proliferative yang mengalami
infeksi sekunder dan nekrosis.
4) Terjadi degenerasi (keganasan) koriokarsinoma
Dengan masuknya mutagen, perlukaan yang semula fisiologik
dapat berubah menjadi patologik (displastik-dikariotik) dan akhirnya
menjadi karsinoma invasive, proses keganasan akan berjalan terus. Sel
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ini tampak abnormal tetapi tidak ganas. Para ilmuwan yakin bahwa
beberapa perubahan abnormal pada sel-sel ini merupakan langkah
awal dari serangkaian perubahan yang berjalan lambat, yang beberapa
tahun kemudian bisa menyebabkan kanker. Karena itu beberapa
perubahan abnormal merupakan keadaan pre kanker, yang bisa
berubah menjadi kanker (Manuaba, 2008).
a. Diagnosis
1) Bila setelah bayi dan plasenta lahir ternyata perdarahan masih aktif
dan banyak darah bergumpal.
2) Pada palpasi didapatkan fundus uteri masih setinggi pusat atau lebih
3) konstraksi yang lembek.
4) Perlu diperhatikan pada saat atonia uteri didiagnosis, maka pada saat
itu juga masih ada darah sebanyak 500-1000 cc yang sudah keluar dari
pembuluh darah, tetapi masih terperangkap dalam uterus dan harus
diperhitungkan dalam kalkulasi pemberian darah pengganti.

C. Teori Manajemen Kebidanan
1. Pengertian
Pengertian manajemen kebidanan adalah pemecahan masalah yang
dipergunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan
tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan, keterampilan
dalam tahapan yang akurat untuk pengambilan keputusan yang berfokus
pada klien (Varney,2004).
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Proses manajemen kebidanan terdiri dari 7 langkah yang berurutan
dimana setiap langkah disempurnakan secara sistematis, proses dimulai
dari pengumpulan data dasar dan berakhir dengan evaluasi. Ketujuh
langkah menurut Varney (2004) tersebut adalah sebagai berikut :
1

Langkah I : Pengumpulan Data Dasar
Pengkajian

adalah

langkah

pertama

yang

dipakai

dalam

menerapkanasuhan kebidanan pada pasien dan merupakan kebidanan
pada pasien danmerupakan suatu proses sistematis dalam pengumpulan
data-data.
1) Data Subyektif
Data subyektif adalah data yang didapatkan dari klien sebagaisuatu
pendapat

terhadap

suatu

situasi

dan

kejadian.

Data

tersebut

dapatditentukan oleh perawat secara independen tetapi melalui
suatuinteraksiatau komunikasi.
a) Identitas klien
(1) Nama
Nama jelas dan lengkap, bila perlu nama panggilan sehari-hari
agar tidak keliru dalam memberikan penanganan. Untuk
membedakan klien, mengetahui dan mengenal pasien.
(2) Umur
Dicatat dalam tahun untuk mengetahui adanya resiko seperti
kurang dari 20 tahun, alat-alat reproduksi belum matang,
mental dan psikisnya belum siap. Sedangkan umur lebih 35
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tahun rentan sekali untuk terjadi perdarahan dalam masa nifas.
Untuk mengetahui umur ibu dan untuk mengetahui faktor
resiko yang ada hubungannya dengan umur ibu.
(3) Agama
Untuk

mengetahui

keyakinan

pasien

tersebut

untuk

membimbing atau mengarahkan pasien dalam berdo’a. Untuk
memberi motivasi pasien sesuai dengan agamanya.
(4) Suku / Bangsa
Berpengaruh pada adat-istiadat atau kebiasaan sehari-hari.
Untuk mengetahui faktor bawaan atau ras pasien.
(5) Pendidikan
Untuk

mengetahui

tingkat

pendidikan

yang

nantinya

pentingdalam memberikan pendidikan kesehatan atau KIE pada
kliensesuai dengan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan
kesehatan diberikan sesuai tingkat pendidikan pasien.
(6) Pekerjaan
Untuk

mengetahui

dan

mengukur

tingkat

social

ekonominya,karena ini juga mempengaruhi dalam gizi pasien
tersebut. Untuk mengetahui kemungkinan pengaruh Pekerjaan
terhadap permasalahan kesehatan atau untuk mengetahui
tingkat sosial ekonomi.
(7) Alamat
Ditanyakan untuk mempermudah kunjungan rumah bila
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diperlukan. Untuk mengetahui tempat tinggal pasien dan
keadaan lingkungan sekitarnya.
b) Keluhan utama
Keluhan yang terjadi pada ibu nifas dengan perdarahan post partum
karena retensio sisa plasenta adalah mengalami perdarahan yang
lebih banyak, pasien mengeluh lemah, pucat, berkeringat dingin,
dan menggigil.
c) Riwayat menstruasi
Menarche umur berapa, haid teratur atau tidak, siklus berapa lama,
lama haid, banyak darah, sifat darah (cair atau ada bekuan,
warnanya, baunya), dismenorhea atau tidak, haid yang terakhir.
d) Riwayat perkawinan
Untuk mengetahui status perkawinannya, lama perkawinan, syah
atau tidak, sudah berapa kali menikah, berapa jumlah anaknya.
e) Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu
(1) Riwayat kehamilan
Untuk mengetahui ada gangguan seperti muntah-muntah,
hipertensi, perdarahan waktu hamil muda.
(2) Riwayat persalinan
Untuk mengetahui lahir aterm, preterm, posterm, ada
perdarahan waktu persalinan, proses lahir plasenta spontan atau
buatan, di tolong siapa, dimana tempat persalinan.
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(3) Riwayat Nifas
Untuk mengetahui apakah pernah mengalami perdarahan,
infeksi, bagaimana proses laktasi dan apakah ada jahitan pada
perineum. Riwayat nifas berpengaruh pada ibu nifas dengan
laserasi jalan lahir karena apabila ibu sudah pernah mengalami
masa nifas dengan laserasi maka ibu tidak merasa kaget dengan
rasa nyeri pada luka jahitan perineum.
(4) Riwayat Anak
Untuk mengetahui jenis kelamin, jumlah anak, hidup atau
mati,berat badan waktu lahir.
(5) Riwayat keluarga berencana
Untuk mengetahui apakah ibu sebelum hamil pernah
menggunakan KB atau tidak, jika pernah berapa lamanya,
berapa tahun dan jenis kontrasepsi yang digunakan.
f) Riwayat penyakit
(1) Riwayat penyakit yang lalu
Data ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya
riwayat atau penyakit akut, kronis seperti : jantung, DM,
hipertensi, asma yang dapat mempengaruhi pada masa nifas.
(2) Riwayat penyakit sekarang
Data-data ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan
adanya penyakit yang diderita pada saat ini yang ada
hubungannya dengan masa nifas dan bayinya.
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(3) Riwayat penyakit keluarga
Data ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya
pengaruh penyakit keluarga terhadap gangguan kesehatan
pasien dan bayinya, yaitu apabila ada penyakit keluarga yang
menyertainya.
g) Psikososial
Untuk mengetahui respon ibu dan keluarga terhadap bayinya,
wanita mengalami banyak perubahan emosi / psikologi selama
masa nifas sementara ia menyesuaikan diri menghadapi menjadi
seorang ibu.
h) Riwayat sosial
(1) Dukungan keluarga
Bagaimana dukungan ibu atau keluarga terhadap ibu.
(2) Pantangan makanan
Adakah kesulitan atau gangguan dalam pemenuhan kebutuhan
sehari-hari misalnya pola makan.
i) Pola kebiasaan sehari-hari sebelum dan selama hamil
(1) Nutrisi
Nutrisi atau gizi adalah zat yang diperlukan oleh tubuh untuk
keperluan metabolismenya. Kebutuhan gizi pada masa nifas
terutama bila menyusui akan meningkat 25 %, karena berguna
untuk proses kesembuhan karena setelah melahirkan dan untuk
memproduksi air susu yang cukup untuk menyehatkan bayi.
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Semua itu akan meningkat beberapa kali dari kebutuhan biasa.
Makanan yang harus dikonsumsi adalah porsi cukup dan
teratur, tidak terlalu asin, pedas atau berlemak, tidak
mengandung alkohol, nikotin serta bahan pengawet atau
berwarna. Disampingitu makanan harus mengandung sumber
tenaga (energi), sumber pembangun (protein), sumber pengatur
dan pelindung adalah mineral, vitamin dan air.
(2) Pola Istirahat
Kurang istirahat akan mempengaruhi ibu dalam beberapa hal
antara

lain

mengurangi

jumlah

ASI

yang

diproduksi,

memperlambat proses involusio uteri dan memperbanyak
perdarahan,

menyebabkan

depresi

dan

ketidakmampuan

merawat bayi dan diri sendiri.
(3) Eliminasi
BAB harus ada dalam 3 hari post partum dan BAK harus
dilakukan spontan dalam 6 jam post partum.
(4) Personal Hygiene
Membersihkan daerah kemaluan setiap kali habis BAK atau
BAB dan ganti pembalut setiap 3-4 kali sehari.
2) Data Obyektif
a) Pemeriksaan fisik
Dilakukan dengan cara memeriksa keadaan umum ibu (Manuaba,
2007). Meliputi :
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(1) Keadaan umum
Untuk mengetahui keadaan umum ibu apakah baik, sedang atau
buruk. Keadaan umum pada ibu nifas dengan perdarahan post
partum karena retensio sisa plasenta adalah sedang.
(2) Kesadaran
Untuk mengetahi tingkat kesadaran ibu apakah compos
menthis, somnolen atau koma. Tingkat kesadaran pada ibu
nifas dengan perdarahan post partum karena retensio sisa
plasenta adalah compos mentis.
(3) Tekanan darah
Untuk mengetahui faktor resiko hipertensi dengan di nilai
hipertensi dengan satuan mmHg. Batas normalnya tensi untuk
ibu nifas normal adalah 90/60 – 130/90mmHg. Pada kasus
tekanan darah 110/70mmHg.
(4) Suhu
Suhu badan waktu inpartu tidak melebihi dari 37,20C, sesudah
partus dapat naik 0,50C dari keadaan normal tetapi tidak
melebihi 380C. Normalnya 36,60C – 37,60C. Pada kasus suhu
ibu 360C .
(5) Nadi
Untuk mengetahui denyut nadi pasien dengan menghitung
dalam 1 menit, sedangkan normalnya denyut nadi dalam 1
menit adalah 60-100 x/menit. Pada kasus nadi ibu 80 x/menit.
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(6) Respirasi
Untuk mengetahui pernafasan pasien dalam waktu 1 menit.
Sedangkan normalnya pernafasan dalam 1 menit adalah 1620x/menit. Pada kasus respirasi 22x/menit.
(7) Berat badan
Untuk mengetahui adanya kenaikan berat badan selama hamil,
penambahan badan rata-rata 0,3-0,5 kg/minggu, tetapi nilai
normal untuk penambahan berat badan selama kehamilan 9-12
kg.
(8) Tinggi badan
Untuk mengetahui tinggi badan klien kurang dari 145 cm atau
tidak, termasuk resiko tinggi atau tidak.
(9) Lila
Untuk mengetahui lingkar lengan ibu 23,5 cm atau tidak,
termasuk resiko tinggi atau tidak.
b) Pemeriksaan Fisik
(1) Inspeksi
Adalah pemeriksaan dengan melihat pasien dari ujung rambut
sampai ujung kaki (Nursalam, 2004).
(a) Kepala, meliputi :
1. Rambut
Untuk

menilai

warna,

karakteristik lainnya.

kelebatan,

distribusi

dan
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2. Muka
Keadaan muka pucat atau tidak, apakah terdapat
kelainan atau oedema.
3. Mata
Conjungtiva anemis atau tidak, sklera ikterik atau tidak.
4. Hidung
Untuk mengetahui keadaan hidung ada polip atau tidak .
5. Telinga
Untuk mengetahui bagaimana keadaan dau telinga,
liang telinga dan timpani serta ketajaman pendengaran.
6. Mulut dan gigi
Untuk mengetahui keadaan mulut apakah bersih atau
ada caries dan ada karang gigi atau tidak.
(b) Leher
Apakah ada pembesaran kelenjar thyroid atau kelenjar
getah bening.
(c) Dada dan Axilla
1. Mammae
Simetris atau tidak, konstitensi, ada pembengkakan atau
tidak, putting menonjol atau tidak, lecet atau tidak .
2. Axilla
Adakah benjolan atau tidak, adakah nyeri saat ditekan
(d) Genetalia dan perineum

33

Pengeluaran lochea (jenis, warna, jumlah, bau), oedema,
peradangan, keadaan jahitan, nanah, tanda-tanda infeksi
pada luka jahitan dan kebersihan perineum.
(e) Anus
Adanya haemoroid atau tidak dan adanya varices atau tidak.
(f) Eksteremitas
Untuk mengetahui ada tidaknya oedema, varices dan
reflekpatella.
(2) Palpasi
Yaitu suatu teknik yang menggunakan indera peraba tangan
dan jari.
(a) Leher
Apakah ada pembesaran kelenjar thyroid atau kelenjar
getah bening.
(b) Dada Untuk mengetahui adanya benjolan pada payudara,
nyeri tekan ada atau tidak, ada kelainan bentuk atau tidak,
bengkak ada atau tidak, terdapat nyeri tekan.
(c) Perut
Untuk mengetahui adanya sub involusio, kontraksi uterus
keras.
(3) Perkusi
Adalah suatu pemeriksaan dengan jalan mengetuk atau
membandingkan kanan atau kiri pada daerah permukaan tubuh.
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Pada kasus ibu nifas dengan perdarahan postpartum karena
retensio sisa plasenta pemeriksaan perkusi digunakan untuk
mengetahui reflek patella.
(4) Auskultasi
Adalah pemeriksaan dengan jalan mendengarkan suara yang
dihasilkan

oleh

tubuh

dengan

menggunakan

stetoskop

(Nursalam, 2004). Pada kasus ibu nifas dengan perdarahan
postpartum

karena

retensio

sisa

plasenta

pemeriksaan

auskultasi digunakan untuk mendengarkan denyut jantung
pasien dan tekanan darah.
c) Pemeriksaan penunjang
Pemeriksaan yang tidak dapat diketahui dengan cara pemeriksaan
Fisik

meliputi

pemeriksaan

laboratorium

dan

rontgen

(Wiknjosastro, 2005).
2

Langkah II : Interpretasi Data
Masalah dan kebutuhan. Data dasar yang sudah dikumpulkan
diintpretasikan sehingga dapat dirumuskan diagnosa dan masalah spesifik
Interpretasi data (data dari hasil pengkajian) mencangkup diagnosa
(Varney, 2004).
1) Diagnosa kebidanan
Merupakan diagnosa yang ditegakkan bidan dalam lingkup
praktek kebidanan dan memenuhi standar diagnosa kebidanan
(Varney, 2004). Diagnosa yang dapat ditegakkan pada ibu nifas post
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partum adalah “Ny. X P...A...Ah... X tahun postpartum hari ke 7
dengan perdarahan post partum karena retensio sisa plasenta”.
Data Dasar :
Subjektif
Ibu mengeluh lemah, pucat dan berkeringat dingin, Ibu
mengatakan cemas dengan keadaannya.
Objektif
a) KU ibu sedang
b) TTV : TD : 110/70 mmHg, N : 80 x/menit, S : 360C, R : 22x/menit.
c) Sisa plasenta belum lahir.
d) Terdapat perdarahan pervaginam setelah bayi lahir + 500 cc
e) Kontraksi uterus lemah
2) Masalah
Masalah atau hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman klien dari
hasil dari pengkajian. Masalah yang muncul pada ibu nifas dengan
perdarahan post partum karena retensio sisa plasenta adalah
kecemasan terhadap keadaan yang dialami ibu karena perdarahan.
3) Kebutuhan
Adalah hal-hal yang dibutuhkan pasien dan belum teridentifikasi
dalam diagnosa dan masalah yang di dapatkan dengan melakukan
analisa data. Kebutuhan yang diberikan pada ibu nifas dengan
perdarahan post partum karena retensio sisa plasenta menurut Varney
(2004) adalah :
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a) Informasi tentang keadaan ibu.
b) Informasi tentang tindakan yang akan dilakukan oleh bidan.
c) Dorongan moril dari keluarga dan tenaga kesehatan.
d) Pemenuhan kebutuhan cairan.
e) Penghentian perdarahan.
3

Langkah III : Mengidentifikasi Diagnosa dan Masalah Potensial
Dari interpretasi

data diatas dapat diperoleh diagnosa “ Ny.X

P...A...Ah... X tahun postpartum hari ke 7 dengan perdarahan postpartum
sekunder (retensio sisa plasenta) disertai rasa cemas.
Dari interpretasi dapat diperoleh data potensial :
a. Ibu nifas dengan potensial terjadi perdarahan lanjut.
b. Ibu nifas dengan potensial terjadi infeksi.
4

Langkah IV : Identifikasi Kebutuhan Yang Memerlukan Penanganan
Segera
Untuk mengantisipasi terjadinya syok akibat perdarahan telah dipasang
infus NaCl 0.9 % 20 tetes per menit untuk mencegah terjadinya syok pada
pasien, sedangkan untuk mengantisipasi terjadinya infeksi sehubungan
dengan perdarahan yang merupakan gejala metritis maka pasien diberikan
antibiotik Ampisillin 1 gr sebelum dilakukan tindakan kuretase dan terapi
antibiotik per oral metronidazol 1 gr 3 x 1, dan semua tindakan berdasarkan
atas kolaborasi dengan dokter OBSGYN.

5

Langkah V : Merencanakan Asuhan Yang Menyeluruh
Berdasarkan diagnosa yang ditegakkan bidan menyusun rencana
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penanganannya. Penanganan yang dilakukan mencakup tujuan dan langkahlangkah yang akan dilakukan bidan untuk memecahkan masalah seperti dala
perdarahan postpartum sekunder (retensio sisa plasenta), rencana tindakan
antara lain kuretae untuk mengatasi perdarahan dan pemberian uterotonika
(metergin 10 iu) untuk memperbaiki kontraksi uterus.
Jika pasien syok awal :
a. Periksa tanda-tanda vital, yakni jalan nafas bebas, pasang infus
dengan cairan isotonik (NaCl 0,9 % / RL) 20 tetes per menit.
b. Lakukan pemeriksaan laboratorium darah rutin.
c. Menjaga badan pasien tetap hangat.
Mengatasi perdarahan dan mencegah infeksi :
a. Lakukan plasenta digital / eksplorasi secara aseptik, jika tidak bisa
dilalui oleh jari maka dilakukan dilatasi dan kuretase.
b. Pemberian antibiotik ampisillin 1 gr intravena dan metronidazol 3x1
dan rencana tindakan berdasarkan atas kolaborasi dengan dokter
OBSGYN.
c. Trranfusi darah bila Hb < 8 gr% dan beri sulfas ferosis 60 mg/hari
6

Langkah VI : Melaksanakan Perencanaan
Tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan rencana yang telah
disusun. Tindakan yang dilakukan berdasarkan prosedur pelayanan
kebidanan. Dalam melaksanakan tindakan bidan dapat melakukan secara
mandiri untuk kasus di batas kewenangannya. Dalam kasus retensio sisa
plasenta disesuaikan penatalaksanaan kasusnya seperti :
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a. Diagnosa kebidanan “ Ny.X P...A...Ah... X tahun postpartum hari ke 7
dengan perdarahan postpartum sekunder (retensio sisa plasenta) rencana
yang diberikan yaitu :
1) Melakukan observasi KU ibu dan vital sign
2) Melakukan observasi kontraksi uterus
3) Melakukan masase uterus
4) Memberi penjelasan pada ibu tentang tindakan yang akan dilakukan
5) Melakukan kolaborasi dengan dokter OBSGYN
6) Melakukan persiapan kuretase
7) Melakukan Kuretase
8) Memberikan uterotonika metergin 10 iu
b.

Ibu postpartum hari ke 7 dengan perdarahan postpartum sekunder
(retensio sisa plasenta) dengan rasa cemas, tindakan yang diberikan
yaitu:
1) Memberi penjelasan kepada ibu tentang kondisi yang dialaminya.
2) Memberi penjelasan tentang tindakan yang telah dilakukan
3) Memberikan motivasi dan dukungan kepada ibu agar tetap tenang

c.

Diagnosa potensial ibu postpartum dengan potensial terjadi syok,
tindakan yang diberikan yaitu:
1) Melakukan observasi KU dan Vital Sign
2) Memberi cairan infus NaCl 0,9 % 20 tetes per menit dan tetap
observasi tetes infus.
3) Melakukan observasi perdarahan
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4) Mengusahakan ibu tetap dalam keadaan sadar
5) Melakukan pemeriksaan HB
d.

Ibu postpartum dengan potensial terjadi infeksi, tindakan yang diberikan
yaitu :
1) Melakukan observasi tanda-tanda infeksi (suhu dan bau perdarahan)
2) Memberi antibiotik ampisillin 1 gr intravena dan metronidazol per
oral
3) Memotivasi ibu untuk menjaga kebersihan

7

Langkah VII : Evaluasi
Bidan melakukan evaluasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan
didalam penatalaksanaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemajuan
hasil dari tindakan yang sudah dilakukan, keluhan dari pasien dan observasi
tenaga kesehatan. Evaluasi dari kasus ini yaitu :
a. Pasien sudah tidak pucat
b. Kesadaran Compos Menthis
c. Tekanan darah, nadi, respirasi, dan suhu stabil
d. Perdarahan berkurang, serta perdarahan tidak berbau busuk
e. Tinggi fundus uteri sesuai dengan ukuran normal pada hari ke 7
postpartum di pertengahan pusat simfisis
f. Kontraksi uterus baik
g. Rasa cemas ibu berkurang
Didalam memberikan asuhan lanjutan digunakan tujuh langkah
Varney,sebagai catatan perkembangan dilakukan asuhan kebidanan SOAP
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dalam pendokumentasian (Varney, 2004) yaitu :
S (Subyektif)

: Menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan
data klien melalui anamnesa.

O (Obyektif)

: Menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan
fisik klien, hasil laboratorium dan test diagnostik lain yang
dirumuskan

dalam

data

fokus

untuk

mendukung

assesment.
A (Asessment)

: Menggambarkan pendokumentasian hasil analisa
interprestasi data subyektif dan obyektif dalam suatu
identifikasi.

a. Diagnosa / masalah
b. Antisipasi diagnosa lain / masalah potensial
c. Tindakan segera oleh bidan / dokter, konsultasi /kolaborasi serta
rujukan sebagai langkah 2, 3, dan 4 Varney
P (Planning) : Menggambarkan pendokumentasian tindakan dan evaluasi dari
perencanaan, berdasarkan assessment

D. Landasan Hukum
Standar profesi merupakan landasan berpijak secara normal dan
parameter atau alat ukur untuk menentukan keberhasilan dalam memenuhi
kebutuhan klien dan menjamin asuhan yang diberikan.
Dalam KEPMENKES RI No.900/MENKES/VII/2002 pasal 16 yaitu
pertolongan persalinan abnormal yang mencakup letak sungsang, partus
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macet, kepala didasal panggul, ketuban pecah dini (KPD) tanpa infeksi,
perdarahan post partum, laserasi jalan lahir, distoksia karena inersia uteri
primer, post term dan preterm (Kepmenkes, 2002).

E. Standar Penanganan Kegawatan Obstetri dan Neonatal
Standar 22 : Penanganan Perdarahan Postpartum Sekunder
Tujuan : Mengenali gejala dan tanda-tanda perdarahan postpartum sekunder
serta melakukan penanganan yang tepat untuk menyelamatkan jiwa ibu.
Pernyataan Standar : Bidan mampu mengenali secara tepat dan dini tanda
serta gejala perdarahan postpartum sekunder , dan melakukan pertolongan
pertama untuk penyelamatan jiwa ibu, atau merujuknya.

42

F. Pathway

Sisa plasenta dan
selaput ketuban

Menghalangi
kontraksi uterus

Uterus tidak dapat berkontraksi
secara efektif

Masih ada pembekuan Darah
yang tetap terbuka

Retensio Sisa
Plasenta

Perdarahan hebat

Kehilangan
Vaskuler berlebihan

Ancaman perubahan pada
status kesehatan/kematian

Syok

Infeksi

Kekurangan
volume cairan

Ansieta
Hipovolemia

Anemia
Perubahan perfusi jaringan
Gambar 1. Pathway
Sumber : Saiffudin, (2002)
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Keterangan Gambar 1 :
1. Tertinggalnya sisa plasenta / selaput ketuban mengakibatkan his yang
kurang baik sehingga menghalangi kontraksi uterus.
2. Uterus yang tidak dapat berkontraksi secara efektif membuat pembekuan
darah tetap terbuka, maka terjadi retensio sisa plasenta.
3. Perdarahan sekunder akibat retensio sisa plasenta dapat memngakibatkan
syok, infeksi dan anemia karena perdarahan yang hebat.
4. Retensio sisa plasenta juga mengakibatkan kehilangan vaskuler yang
berlebihan, sehingga terjadinya kekurangan cairan dan hipovolema dan
perubahan perforasi jaringan.
5. Retensio sisa plasenta juga merupakan ancaman perubahan pada status
kesehatan ibu yang bisa berakibat kematian.
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G. Mind Mapping Penatalaksanaan

Retensio sisa plasenta

Penanganan umum:
- Infus Nacl / RL
- Infus tranfusi darah
- Pertimbangan untuk referal RSU

Perdarahan banyak:
400–500 cc

Perdarahan sedikit:
- Anemia dan syok
- Pelekatan plasenta

Penanganan Digital:
Indikasi:
- Perdarahan 400 cc
- Pasca operasi vaginal
- Pasca narkose
- Habitual HPP
Teknik:
- Ekplorasi
- Dengan ulner tangan
- Masase intrauterin
- Uterotonika IM-IV

Berhasil baik:
Observasi:
- Keadaan umum
- Vital Sign
- Kontraksi
- Perdarahan
Obat profilak:
- Vitamin
- Fe prepat
- Antibiotik
- Uterotonika

Plasenta melekat:
- Akreta
- Inkreta
- Perkreta
- Adesiva
Perdarahan terus:
- Tamponade 24
jam
- Atonia uteri

Gambar 2. Mind Mapping Penatalaksanaan
Sumber: Saiffudin, (2002)

Histerektomi:
- Pertimbangan
- Keadaan umum
- Umur penderita
- Paritas penderita
Ligasi art hipogastrika
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Keterangan Gambar 2 :
1. Pengananan umum perdarahan sekunder (retensio sisa plasenta) adalah
berikan cairan RL / NaCl dan Transfusi darah jika diperlukan.
2. Perdarahan banyak ditandakan dengan jumlah darah yang keluar lebih dari
400 cc, sedangkan perdarahan sedikit akan mengalami anemia dan syok,
serta terjadinya pelekatan plasenta.
3. Jika terjadi salah satu perdarahan tersebut, dilakukan tindakan /
penanganan digital/ manual plasenta untuk mengeluarkan sisa bekuan
darah atau selaput ketuban yang tertinggal.
4. Berikan Antibiotik
5. Setelah dilakukan penanganan digital, berikan uterotonika (metergin 10
iu), berikan cairan RL/ NaCl
6. Melakukan observasi keadaan umum, vital sign, observasi kontraksi
uterus, observasi perdarahan ibu, serta tetap berkolaborasi dengan dokter.
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H. Mind Mapping Retensio Sisa Plasenta

Retensio Sisa Plasenta

Sikap bidan:
- Evaluasi sebabnya
- Konsultasi dengan:
- Puskesmas
- Dokter keluarga
- Merujuk ke:
- Puskesmas
- Rumah sakit
- Penanganan digital

Indikasi penanganan digital:
- Perdarahan lebih dari 400 cc
- Riwayat perdarahan berulang /
berlangsung terus

Komplikasi:
- Atonia uteri
- Perforasi
- Infeksi
- Perdarahan terus
- Tamponade gagal

Retensio sisa plasenta tanpa perdarahan:
- Perdarahan terlalu banyak
- Keseimbangan bekuan darah ditempat plasenta lepas
- Persiapan merujuk penderita
- Infus-cairan pengganti
- Petugas untuk pertolongan darurat
- Keluarga untuk donor darah

Tindakan di rumah sakit:
- Perbaikan keadaan umum:
- Infus-transfusi
- Antibiotik
- Tindakan plasenta manual
atau digital

Gambar 3. Mind Mapping Retensio Sisa Plasenta
Sumber : Saiffudin, (2002)
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Keterangan Gambar 3 :
1. Bidan hanya diberi kesempatan untuk melakukan pelepasan sisa plasenta
dengan manual atau digital dalam keadaan darurat dengan indikasi
perdarahan (lebih dari 400 cc). Bila dengan cara tersebut tidak bisa
teratasi, maka pasien segera dirujuk ke rumah sakit.
2. Komplikasi dari penanganan digital adalah atonia uteri, perforasi tindakan,
terjadinya infeksi, perdarahan terus menerus, dan tamponade gagal.
3. Setelah di rujuk ke rumah sakit, maka tindakan yang yang akan diberikan
adalah perbaikan keadaan umum, observasi tanda vital, pemberian
uterotonika dan antibiotik. Setelah itu dilakukan penanganan digital secara
kolaborasi dengan dokter OBSGYN.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survei dengan
menggunakan metode deskriptif yakni melihat gambaran kejadian dengan
Retensio Sisa Plasenta (Perdarahan Post Partum Sekunder) di Bangsal
Nusa Nusa Indah RSUD Sleman
B. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di Bangsal Nusa Indah RSUD
Sleman, Jl. Bhayangkara No.48 Sleman, Provinsi D.I Yogyakarta.
Proposal sampai Penelitian dari bulan April sampai dengan Mei 2013.
C. Subjek Penelitian
Subyek penelitian ini adalah ibu nifas hari ke 7 yang mengalami
retensio sisa plasenta yang dirawat di Bangsal Nusa Indah RSUD Sleman.
D. Metode Pengumpulan Data
Dalam penulisan asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan
perdarahan post partum sekunder (retensio sisa plasenta) ini menggunakan
metode yaitu :
1. Metode
Pembuatan CSR (Case Study Research) merupakan bentuk
laporan deskriptif dari asuhan kebidanan yaitu dengan memberikan
gambaran yang sistematis mengenai penanganan dan pelaksanaan
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asuhan kebidanan pada ibu dengan perdarahan post partum sekunder
(retensio sisa plasenta).
2. Jenis Data
Penulisan asuhan kebidanan pada perdarahan post partum
sekunder (retensio sisa plasenta) menggunakan jenis data :
a. Data Primer
Yaitu pada pokok atau utama yang diperoleh langsung baik
dari klien itu sendiri atau anggota keluarga yang bersangkutan
dengan cara :
1. Pemeriksaan Fisik
Pemeriksaan yang dilakukan secara langsung dengan
pasien baik menggunakan alat atau tidak. Pemeriksaan ini bisa
dilakukan dengan infeksi, auskultrasi dan perkusi, pemeriksaan
fisik ini dilakukan secara lengkap seperti vital sign dan
pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki.
2. Wawancara
Pemeriksaan yang dilakukan dengan tanya jawab
langsung baik dari pasien atau angota keluarga tentang kondisi
klien dan mengkaji keluhan-keluhan yang dirasakan oleh klien
serta tentang riwayat penyakit.
3. Observasi
Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara mengamati
keadaan umum klien dari sejak klien datang sampai pulang.
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Pemeriksaan ini juga untuk mengamati tentang gejala dan
tanda-tanda adanya serta kemajuan kondisi.
b. Data Sekunder
Yaitu data yang menunjang untuk mengidentifikasi masalah
dan untuk melakukan tindakan. Data sekunder ini dapat diperoleh
dengan mempelajari kasus atau dokumentasi pasien serta catatan
asuhan kebidanan dan studi perpustakaan.
3. Etika Penelitian
a. Membantu manusia untuk melihat secara kritis moralitas yang
dihayati masyarakat.
b. Membantu kita untuk merumuskan pedoman etis yang lebih
memadai dan norma – norma baru yang dibutuhkan karena adanya
perubahan yang dinamis dalam tata kehidupan masyarakat.
c. Dalam penelitian lebih menunjuk pada prinsip-prinsip etis yang
diterapkan dalam kegiatan penelitian.

E. Pengelolaan dan Penyajian Data
Data yang diperoleh diperiksa kelengkapannya apabila ternyata
masih data yang tidak lengkap akan dilakukan pengecekan ulang
dilapangan. Selanjutnya dapat diolah secara manual dengan membahas,
membanding dengan studi pustaka dengan data yang diperoleh, dan sajikan
dalam bentuk pembahasan.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
ASUHAN KEBIDANAN IBU NIFAS PADA NY.W POSTPARTUM
HARI KE 7 UMUR 36 TAHUN P2A0Ah2 DENGAN CURRATAGE
INDIKASI RETENSIO SISA PLASENTA DI BANGSAL NUSA
INDAH RSUD SLEMAN
Ruang

: Nusa Indah

Tanggal Masuk

: 18 Juni 2013

No. Register

: 22.59.99

Pengkajian Oleh

: Ade Irma Suryani

Jam

: 08.15 WIB

1. DATA SUBJEKTIF
a. Identitas Pasien
Ibu

Suami

Nama

: Ny. W

Nama

: Tn. P

Umur

: 36 tahun

Umur

: 30tahun

Suku/Bangsa : Jawa/Indonesia

Suku/Bangsa : Jawa/Indonesia

Agama

Agama

: Islam

Pendidikan : SMA

Pendidikan

: SMA

Pekerjaan

: IRT

Pekerjaan

: Wiraswasta

Alamat

: Dadapan, Wonokerto Turi, Sleman

: Islam

No. Telepon : 0274-6617376
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b. Anamnesa
1) Alasan datang ke RSUD Sleman
Ibu mengatakan ingin memeriksakan keadaannya pasca persalinan 7
hari yang lalu.
2) Keluhan yang dirasakan
Ibu mengatakan ibu merasakan nyeri perut, mengeluh lemah,
mengantuk, menggigil dan mengeluarkan darah banyak prongkolprongkol, dari jalan lahir sejak kemarin malam jam 23.00 WIB serta
3-4 kali ganti pembalut.
3) Riwayat Pernikahan
Ibu mengatakan ini merupakan pernikahan pertama dengan suami
pertama, menikah usia 28 tahun, suami 22 tahun. Lama pernikahan 8
tahun secara syah menurut agama dan negara.
4) Riwayat Kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu.
a) HPHT

: 10 September 2013

b) HPL

: 17 Juni 2013

Kehamilan
Tahun

Uk

2011

Aterm

2013

Aterm

Persalinan
Jenis
spontan

spontan

BBL

Nifas

Penolong

tempat

penyulit

jk

BB/PB

laktasi

penyulit

Bidan

BPS

-

P

3400gr/
49cm

Ya

-

Ya

Hari ke7 keluar
darah
prongkol
prongkol

Bidan

BPS

-

P

2700gr/
47cm
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6) Riwayat Persalinan Sekarang
a) Tempat persalinan
Penolong

: BPM T.R Setyaningsih
: Bidan

b) Tanggal/ jam bersalin

: 11 Juni 2013, Jam 09.00 WIB

c) Jenis kelamin

: Perempuan

d) BB/PB

: 2700 gram / 47 cm

e) Jenis persalinan

: Spontan / Normal

f) Penyulit saat melahirkan

: Tidak ada

g) Plasenta lahir spontan, dilahirkkan tidak lengkap, ada sisa kotiledon
plasenta
h) Perdarahan normal, dan adanya jahitan perineum.
7) Riwayat Nifas Sekarang
Ibu dalam masa nifas memasuki hari ke 7 perdarahan banyak,
konsistensi darah prongkol-prongkol, volume banyak, ganti pembalut
3-4 kali dan lochea rubra.
8) Riwayat Keluarga Berencana
Ibu mengatakan sampai saat ini belum pernah menggunakan alat
kontrasepsi jenis apapun.
9) Riwayat Penyakit
a) Riwayat Penyakit Sekarang
Ibu mengatakan saat ini tidak sedang menderita penyakit seperti
batuk, demam atau flu.
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b) Riwayat Penyakit Sistemik
(1) Jantung
Ibu mengatakan tidak merasa berdebar-debar, tidak mudah
lelah saat beraktivitas ringan dan tidak mengeluarkan keringat
dingin pada telapak tangan.
(2) Ginjal
Ibu mengatakan tidak pernah merasa nyeri pada pinggang
sebelah kanan atau kiri, tidak sakit saat BAK.
(3) Asma/TBC
Ibu mengatakan tidak pernah sesak nafas dan batuk sampai
kurang lebih 3 minggu.
(4) Hepatitis
Ibu mengatakan pada kuku, mata dan kulitnya tidak pernah
berwarna kuning.
(5) DM
Ibu mengatakan tidak mudah haus, lapar dan tidak sering BAK
dimalam hari lebih dari 7 kali.
(6) Hipertensi
Ibu mengatakan tidak pernah mengalami tekanan darah tinggi
lebih dari 140/90 mmHg.
(7) Epilepsi
Ibu mengatakan tidak pernah mengalami kejang yang disertai
keluar busa dari mulut.
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(8) Lain-lain
Ibu mengatakan tidak punya penyakit lain seperti malaria,
AIDS dan PMS.
c) Riwayat Penyakit Keluarga
Ibu mengatakan dalam keluarganya maupun dari keluarga
suaminya tidak ada yang mempunyai riwayat penyakit menular
(seperti epilepsi, TBC, Hepetitis) dan riwayat penyakit menurun
(seperti jantung, asma, DM, Hipertensi).
d) Riwayat Keturunan Kembar
Ibu mengatakan dalam keluarganya maupun dari keluarga
suaminya tidak ada yang mempunyai riwayat keturunan kembar.
e) Riwayat Operasi
Ibu mengatakan belum pernah melakukan operasi apapun.
9) Pola Kebiasaan Sehari-hari
a) Pola nutrisi : ibu mengatakan makan 3 kali sehari, porsi 1
piring habis, macam nasi, sayur kacang, telur dll. Minum 9-10
gelas perhari, macam air putih, susu, teh. Tidak ada keluhan
maupun pantangan makanan.
b) Pola eliminasi : ibu mengatakan BAB 1 kali perhari,
konsistensi lembek, warna kecoklatan, bau khas. BAK 4-6 kali
perhari, konsistensi cair, warna kekuningan, bau khas. Tidak
ada keluhan.
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c) Pola aktifitas : ibu mengatakan untuk saat ini masih fokus
terhadap bayinya, sehari- hari mengerjakan pekerjaan rumah
(memasak, mencuci) dan merawat bayinya.
d) Personal hygiene : ibu mengatakan mandi 2 kali perhari,
menggosok gigi setiap pagi dan sore, keramas setiap 2 hari
sekali, ganti pembalut 2-3 kali perhari.
e) Seksualitas : ibu mengatakan setelah persalinan hingga untuk
saat ini belum melakukan hubungan seksual.
10) Keadaan Psikologi
a) Ibu mengatakan khawatir dan takut dengan keluarnya darah
seperti gumpalan dari jalan lahirnya.
b) Ibu mengatakan cemas dengan hal yang terjadi pada dirinya.
11) Riwayat Sosial Budaya
a) Dukungan keluarga
Ibu mengatakan keluarga sangat mendukung kelahiran bayinya.
b) Keluarga lain yang tinggal serumah
Ibu mengatakan tinggal bersama suaminya.
c) Pantangan makanan
Ibu mengatakan tidak ada pantangan makan apapun.
d) Kebiasaan adat istiadat dalam kehamilan
Ibu mengatakan ada sepasaran bayi.
e) Penggunaan obat – obatan/jamu/Rokok
Ibu mengatakan tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan
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hanya mengkonsumsi obat yang diberikan oleh bidan, tidak minum
jamu dan merokok tapi suami merokok.
2. DATA OBJEKTIF
1) Pemeriksaan Umum
a) Keadaan Umum

: Baik

b) Kesadaran

: Compos Mentis

c) TTV

: TD

: 130/80 mmHg

N

: 88 kali/menit

S

: 36,5°C

d) TB

: 150 cm

e) BB

: 55 kg

R : 20 kali/menit

2) Pemeriksaan Fisik
a) Kepala

: Bentuk mesochepal, simetris, tidak ada

benjolan abnormal
b) Rambut

:

Rambut

hitam

ikal,

bersih

tidak

berketombe.
c) Muka

: Simetris, tidak oedema, pucat, tidak ada

cloasma.
d) Mata

: Simetris, sclera putih, konjungtiva pucat.

e) Hidung

: Simetris, tidak ada secret, tidak ada polip.

f) Telinga

: Simetris kanan dan kiri, tidak terlihat

serumen, bentuk normal.
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g) Mulut

: Bibir lembab , tidak ada stomatitis, gigi

bersih tidak ada caries.
h) Leher

: Tidak ada pembengkakan kelenjar limfe,

pembesaran kelenjar thyroid maupun pelebaran vena jugularis.
i) Dada

: Payudara simetris, areola hiperpigmentasi,

puting menonjol, tidak lecet, ASI (+), payudara penuh.
j) Abdomen

: Tidak ada luka bekas operasi, TFU 2 jari

diatas pusat, uterus teraba lembek, kontraksi tidak baik, kandung
kemih kosong.
k) Ekstremitas

: Bentuk normal, tidak ada varises, tidak

oedema, kuku tangan dan kaki bersih.
l) Genetalia

: Tidak ada kemerahan, tidak ada varises,

pengeluaran lochea rubra, tidak berbau, nampak pengeluaran
prongkolan darah, luka jahitan perineum sudah kering.
Pemeriksaan dalam

: Servik terbuka satu jari longgar, tidak dapat

dilalui tangan untuk mengambil sisa plasenta, darah (+), jaringan
sisa plasenta (+).
m) Anus

: Tidak ada hemoroid.

n) Pemeriksaan Penunjang
(1) Pemeriksaan laboratorium

: Hb : 10,0 gr%

Anemia terjadi akibat banyaknya darah yang keluar dan
menyebabkan perubahan hemostasis dalam darah,

dan

termasuk hematokrit darah. Anemia dapat berlanjut menjadi
masalah apabila tidak ditangani, yaitu pusing dan tidak
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bergairah dan akan berdampak pada asupan ASI bayi. Dari
hasil pemeriksaan didapatkan Hb ibu 10,0 gr%, ibu mengalami
anemia ringan.
(2) Pemeriksaan penunjang lain
(a) HbsAg

: Negatif

(b) Glukosa Sewaktu

: 127 mg/dL

Nilai Normal

: < 100 mg/dL, Bukan DM
100 – 199 mg/dL, Terganggu
>200 mg/dL, DM

(c) Leukosit
Nilai Normal
(d) Hemaktrokrit
Nilai Normal

: 19,1 Ribu/mmk
: 5 Ribu – 10 Ribu/mmk
: 27,4 %
: L : 39 - 50 %
P : 35 - 47 %

(e) Eritrosit
Nilai Normal
(f) Trombosit
Nilai Normal
(g) CT (Masa Penjedalan)
Nilai Normal
(h) BT (Masa Perdarahan
Nilai Normal
(i) Golongan darah

: 3,07 Juta/mmk
: 4,00 – 6,20 juta/mmk
: 297 Ribu/mmk
: 150 Ribu – 400 Ribu/mmk
: 8”,0’ menit
: 5 – 15 menit
: 3”,20’ menit
: 1 – 6 menit
:O
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3. ANALISA
Tanggal : 18 Juni 2013

Jam : 09.00 WIB

Ny.W Umur 36 tahun P2A0Ah2 postpartum hari ke 7 dengan Curratage
Indikasi Retensio Sisa Plasenta.

4. PENATALAKSANAAN
Tanggal : 18 Juni 2013

Jam : 09.00 WIB

1. Memberitahukan kepada ibu mengenai hasil pemeriksaan umum yang
dilakukan pada dirinya, meliputi tekanan darah, nadi, suhu dan respirasi.
Evaluasi : Ibu mengatakan jelas dengan hasil pemeriksaan yang
diberitahukan yaitu keadaan umum ibu baik, tekanan darah 130/80 mmHg,
nadi 88 kali per menit, suhu 36,5oC, respirasi 20 kali per menit.
2. Melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan apa penyebab
perdarahan.
Evaluasi

: Setelah dilakukan pemeriksaan dalam didapatkan hasil

servik terbuka satu jari longgar, tidak dapat dilalui tangan untuk
mengambil sisa plasenta, darah prongkol- prongkol (+), Jaringan sisa
plasenta (+).
3. Memberitahu ibu tentang hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwa
perdarahan yang telah dialaminya disebabkan karena masih tertinggalnya
sisa plasenta.
Evaluasi

: Ibu mengatakan takut jika terjadi sesuatu terhadap dirinya

dan ibu tampak gelisah , cemas serta berkeringat dingin.
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4. Memberikan dukungan moril kepada ibu agar tetap tenang dan berdo’a.
Evaluasi

: Ibu mengatakan sudah mulai agak tenang karena sudah

ditangani oleh bidan dan dokter secara cepat, serta selalu didampingi oleh
suami dan keluarganya.
5. Untuk mengatasi terjadinya syok akibat perdarahan telah dipasang infus
RL 20 tetes per menit.
Evaluasi

: Infus sudah terpasang agar tetap menjaga pemenuhan

cairan pada ibu.
6. Memberikan O2 2 Liter per menit pada ibu
Evaluasi

: Oksigen sudah terpasang dan Ibu mengatakan bisa

bernafas dengan lega setelah diberikan O2.
7. Meminta keluarga untuk menandatangani inform consent untuk tindakan
medis selanjutnya yaitu Kuretase.
Evaluasi

: Ibu mengatakan keluarga bersedia menandatangani inform

consent tersebut.
8. Berkolaborasi dengan dokter spesialis OBSGYN, yaitu :
1) Rehidrasi atau cairan

: Memasang infuse RL drip ergometrin 0,2 mg

1x1 amp 20 tpm.
2) Memberikan antibiotika : Amoxilin 500 mg 3x1 tablet
Asam mefenamat 500 mg 3x1 tablet
Evaluasi

: Sudah dilakukan kolaborasi dengan dokter OBSGYN dan

ibu telah diberikan infus RL drip ergometrin 0,2 mg 20 tpm dan pemberian
antibiotika : Amoxilin 500 mg 3x1 tablet, Asam mefenamat 500 mg 3x1.
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9. Melalukan kateterisasi
Persiapan Alat

: Slang kateter, bengkok, jelly, handscoon

Pelaksanaan

: Memposisikan ibu, menggunakan handscoon,

mengolesi slang kateter dengan jelly, setelah itu tangan kiri membuka
labia dan tangan kanan memasukkan ujung kateter dan dorong secara
pelan-pelan sampai urin keluar. Urine dibuang kedalam bengkok, tetap
mengobservasi respon ibu, setelah itu keluarkan slang kateter dan rapikan
ibu kembali. Alat-alat dibereskan dan di dekontaminasi, mencuci tangan
dan melakukan pendokumentasian.
Evaluasi

: Sudah dilakukan kateterisi dan kandung kemih sudah

kosong
10. Menyiapkan alat kuretase, dan kuretase dilakukan oleh dokter spesialis
OBSGYN.
Evaluasi

: Kuretase sudah dilakukan, hasil kesan kavum uteri sudah

bersih, sisa selaput plasenta sudah dikeluarkan.
11. Melakukan observasi keadaan umum ibu, TTV, observasi TFU dan
observasi perdarahan ibu.
a. Tanggal : 18 Juni 2013

Jam : 14.00 WIB

S : Subyektif
1. Ibu mengatakan perutnya sedikit mules
Wajah ibu tampak gelisah dan tidaknyaman dengan perutnya
yang terasa mules.
2. Ibu mengatakan badannya masih terasa lemas serta pusing
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O : Objektif
1. Keadaan Umum

: Baik

2. Kesadaran

: Composmentis

3. TTV

: TD : 100/80 mmHg,
R : 24 x/menit,

N : 80 x/menit
S : 36,7oC

4. Setelah dilakukan pemeriksaan pada abdomen ibu di dapatkan
hasil TFU ibu 2 jari dibawah pusat dan kontraksi uterus mulai
baik
5. Sudah dilakukan pemasangan infus RL 20 tpm.
6. Setelah dilakukan observasi Perdarahan didapatkan hasil
perdarahan ibu sudah mulai berkurang 75 cc , tampak
pengeluaran lochea rubra.
A : Analisa
Ny.W Umur 36 tahun P2A0Ah2 post partum hari ke 7 pasca kuretase
dengan indikasi retensio sisa plasenta.
P : Penatalaksanaan
1. Melakukan observasi kontraksi uterus
Evaluasi

: Setelah dilakukan pemeriksaan, kontraksi ibu

sudah mulai baik.
2. Melakukan observasi TFU
Evaluasi

: Setelah dilakukan pemeriksaan , TFU ibu 2 jari

dibawah pusat.
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3. Melakukan observasi Perdarahan
Evaluasi

: Perdarahan ibu sudah mulai berkurang 75cc,

tampak pengeluaran lochea rubra.
4. Melakukan observasi TTV
Evaluasi

: Dari pemeriksaan tanda vital didapatkan tekanan

darah, nadi, respirasi dan suhu ibu normal.
5. Memberikan psikososial terhadap ibu agar tetap tenang, jangan
cemas dan takut, dan selalu berdo’a untuk kesembuhannya
karena

sudah

dilakukan

penanganan

yang

cepat

demi

keselamatan ibu.
Evaluasi

: Ibu mengatakan akan berusaha untuk tetap tenang

dan berdo’a demi kesembuhannya.
6. Memberikan pelayanan, perhatian, dan kenyamanan untuk ibu,
agar ibu bisa beristirahat guna mempercepat kesembuhan ibu.
Evaluasi

:

Memberikan

pelayanan

terbaik,

melakukan

pendekatan terhadpa pasien, memberikan dukungan moril dan
berdo’a agar keadaan ibu membaik.
7. Memberikan KIE kepada ibu agar tetap menjaga kebutuhan
nutrisinya. Ibu dianjurkan untuk tetap makan makanan bergizi
dan tidak ada pantangan, seperti memakan sayur bayam,
wortel,dll, lauk serta buah- buahan yang bisa menunjang untuk
penambah darah seperti apel, jeruk, melon, dll , karena ibu
sedang mengalami anemia ringan. Dianjurkan kepada ibu untuk
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banyak minum air putih minimal 10 gelas sehari.
Evaluasi

: Ibu mengatakan bersedia mengkonsumsi makanan

dan minuman yang bergizi untuk menunjang kesembuhannya.
8. Memberikan KIE terapi obat yang diberikan oleh dokter kepada
ibu. Ibu diberikan obat oral Amoxilin 500 mg diminum 3x1
tablet, Asam mefenamat 500 mg di minum 3x1 tablet dalam
sehari.
Evaluasi

: Ibu mengatakan bersedia dan sudah mengerti cara

meminum obat yang diberikan.

b. Tanggal : 18 Juni 2013

Jam : 14.30 WIB

S : Subyektif
1. Ibu mengatakan perutnya sedikit mules
Wajah ibu tampak gelisah dan tidaknyaman dengan perutnya
yang terasa mules.
2. Ibu mengatakan badannya masih terasa lemas serta pusing
Ibu tampak lesu, tidak banyak bergerak dan hanya tertidur
O : Objektif
1. Keadaan Umum

: Baik

2. Kesadaran

: Composmentis

3. Setelah dilakukan pemeriksaan pada abdomen ibu di dapatkan
hasil TFU ibu 2 jari dibawah pusat dan kontraksi uterus mulai
baik
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4. ASI ibu keluar, payudara terlihat penuh
5. Sudah dilakukan pemasangan infus RL 20 tpm.
6. Setelah dilakukan observasi Perdarahan didapatkan hasil
perdarahan ibu sudah mulai berkurang 50 cc, tampak
pengeluaran lochea rubra.
A : Analisa
Ny.W Umur 36 tahun P2A0Ah2 post partum hari ke 7 pasca kuretase
dengan indikasi retensio sisa plasenta.
P : Penatalaksanaan
1. Melakukan observasi kontraksi uterus
Evaluasi

: Setelah dilakukan pemeriksaan, kontraksi ibu

sudah mulai baik.
2. Melakukan observasi TFU
Evaluasi

: Setelah dilakukan pemeriksaan , TFU ibu 2 jari

dibawah pusat.
3. Melakukan observasi Perdarahan
Evaluasi

: Perdarahan ibu sudah mulai berkurang 50cc,

tampak pengeluaran lochea rubra.
4. Melakukan observasi TTV
Evaluasi

: Dari pemeriksaan tanda vital didapatkan tekanan

darah, nadi, respirasi dan suhu ibu normal.
5. Memberikan psikososial terhadap ibu agar tetap tenang, jangan
cemas dan takut, dan selalu berdo’a untuk kesembuhannya
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karena

sudah

dilakukan

penanganan

yang

cepat

demi

keselamatan ibu.
Evaluasi

: Ibu mengatakan akan berusaha untuk tetap tenang

dan berdo’a demi kesembuhannya.
6. Memberikan pelayanan, perhatian, dan kenyamanan untuk ibu,
agar ibu bisa beristirahat guna mempercepat kesembuhan ibu.
Evaluasi

:

Memberikan

pelayanan

terbaik,

melakukan

pendekatan terhadpa pasien, memberikan dukungan moril dan
berdo’a agar keadaan ibu membaik.
7. Memberikan KIE kepada ibu agar tetap menjaga kebutuhan
nutrisinya. Ibu dianjurkan untuk tetap makan makanan bergizi
dan tidak ada pantangan, seperti memakan sayur bayam,
wortel,dll, lauk serta buah- buahan yang bisa menunjang untuk
penambah darah seperti apel, jeruk, melon, dll , karena ibu
sedang mengalami anemia ringan. Dianjurkan kepada ibu untuk
banyak minum air putih minimal 10 gelas sehari.
Evaluasi

: Ibu mengatakan bersedia mengkonsumsi makanan

dan minuman yang bergizi untuk menunjang kesembuhannya.
8. Memberikan KIE kepada ibu agar ibu menyusui bayinya karena
payudara ibu sudah terlihat penuh. Jika ibu tidak bisa menyusui
bayinya langsung, maka ibu dianjurkan untuk memompa ASI
nya dan diletakkan didalam botol serta diberikan kepada
bayinya.
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Evaluasi

: Ibu mengatakan sudah bisa dan ingin menyusui.

9. Memberikan KIE terapi obat yang diberikan oleh dokter kepada
ibu. Ibu diberikan obat oral Amoxilin 500 mg diminum 3x1
tablet, Asam mefenamat 500 mg di minum 3x1 tablet dalam
sehari.
Evaluasi

: Ibu mengatakan bersedia dan sudah mengerti cara

meminum obat yang diberikan.

c. Tanggal : 18 Juni 2013

Jam : 16.00 WIB

S : Subyektif
1. Ibu mengatakan perutnya sudah tidak mules
Ibu tampak santai dan tidak mengeluhkan perutnya mules
2. Ibu mengatakan badannya sudah tidak lemas, tetapi masih
sedikit pusing
Ibu tampat segar, wajah tidak lesu tetapi ibu masih dalam
posisi istirahat
3. Ibu mengatakan sudah merasa tenang, tidak gelisah dan merasa
rileks
Ibu tampak nyaman diajak untuk berkomunikasi, dan nyaman
dengan keadaannya sekarang
O : Objektif
1. Keadaan Umum

: Baik

2. Kesadaran

: Composmentis
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3. TTV

: TD : 110/80 mmHg,
R : 22 x/menit,

N : 80 x/menit
S : 36,5oC

4. Setelah dilakukan pemeriksaan pada abdomen ibu di dapatkan
hasil TFU ibu 2 jari dibawah pusat dan kontraksi uterus mulai
baik
5. Setelah dilakukan observasi Perdarahan didapatkan hasil
perdarahan ibu sudah mulai berkurang 50 cc, tampak
pengeluaran lochea rubra.
P : Penatalaksanaan
1. Melakukan observasi kontraksi uterus
Evaluasi

: Setelah dilakukan pemeriksaan, kontraksi ibu

sudah mulai baik.
2. Melakukan observasi TFU
Evaluasi

: Setelah dilakukan pemeriksaan , TFU ibu 2 jari

dibawah pusat.
3. Melakukan observasi Perdarahan
Evaluasi

: Perdarahan ibu sudah mulai berkurang 50cc,

tampak pengeluaran lochea rubra.
4. Melakukan observasi TTV
Evaluasi

: Dari pemeriksaan tanda vital didapatkan tekanan

darah, nadi, respirasi dan suhu ibu normal.
5. Memberikan psikososial terhadap ibu agar tetap tenang, jangan
cemas dan takut, dan selalu berdo’a untuk kesembuhannya
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karena

sudah

dilakukan

penanganan

yang

cepat

demi

keselamatan ibu.
Evaluasi

: Ibu mengatakan akan berusaha untuk tetap tenang

dan berdo’a demi kesembuhannya.
6. Memberikan pelayanan, perhatian, dan kenyamanan untuk ibu,
agar ibu bisa beristirahat guna mempercepat kesembuhan ibu.
Evaluasi

:

Memberikan

pelayanan

terbaik,

melakukan

pendekatan terhadpa pasien, memberikan dukungan moril dan
berdo’a agar keadaan ibu membaik.
7. Memberikan KIE kepada ibu agar tetap menjaga kebutuhan
nutrisinya. Ibu dianjurkan untuk tetap makan makanan bergizi
dan tidak ada pantangan, seperti memakan sayur bayam,
wortel,dll, lauk serta buah- buahan yang bisa menunjang untuk
penambah darah seperti apel, jeruk, melon, dll , karena ibu
sedang mengalami anemia ringan. Dianjurkan kepada ibu untuk
banyak minum air putih minimal 10 gelas sehari.
Evaluasi

: Ibu mengatakan bersedia mengkonsumsi makanan

dan minuman yang bergizi untuk menunjang kesembuhannya.
8. Memberikan KIE kepada ibu agar ibu menyusui bayinya karena
payudara ibu sudah terlihat penuh. Jika ibu tidak bisa menyusui
bayinya langsung, maka ibu dianjurkan untuk memompa ASI
nya dan diletakkan didalam botol serta diberikan kepada
bayinya.
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Evaluasi

: Ibu mengatakan sudah bisa dan ingin menyusui

bayinya.
9. Memberikan KIE terapi obat yang diberikan oleh dokter kepada
ibu. Ibu diberikan obat oral Amoxilin 500 mg diminum 3x1
tablet, Asam mefenamat 500 mg di minum 3x1 tablet dalam
sehari.
Evaluasi

: Ibu mengatakan bersedia dan sudah mengerti cara

meminum obat yang diberikan.
12. Melakukan pendokumentasian asuhan yang telah diberikan
Evaluasi : Telah dilakukan pendokumentasian asuhan yang diberikan.

Yogyakarta, 18 Juni 2013
Tanda Tangan

(Ade Irma Suryani)

72

CATATAN PERKEMBANGAN I

Tanggal: 19 Juni 2013

Pukul: 10.00 WIB

S : Subyektif
1. Ibu mengatakan badannya sudah tidak lemas.
Ibu terlihat santai, wajah itu mulai ceria dan tersenyum
2. Ibu mengatakan darah yang keluar dari kemaluannya seperti menstruasi
biasa.
Ibu mengatakan darah yang keluar berwarna merah kecoklatan.
3. Ibu mengatakan air susunya sudah keluar dan bersedia menyusui bayinya.
Ibu terlihat tidak sabar ingin menyusui bayinya
4. Ibu mengatakan BAB 1 kali sehari, BAK 3-4 kali sehari.
O : Obyektif
1. Keadaan Umum
Kesadaran
2. TTV

: Baik.
: Composmentis.
: TD : 110/70 mmHg,
R : 24 x/menit,

N : 80 x/menit
S : 36,5oC

3. Setelah dilakukan pemeriksaan pada abdomen ibu di dapatkan hasil TFU
ibu 2 jari dibawah pusat dan kontraksi uterus mulai baik
4. Setelah dilakukan observasi Perdarahan didapatkan hasil perdarahan ibu
sudah mulai berkurang 20 cc, tampak pengeluaran lochea sanguelenta.
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A : Analisa
Ny.W Umur 36 tahun P2A0Ah2 post partum hari ke 7 pasca kuretase dengan
indikasi retensio sisa plasenta.
P : Penatalaksanaan
Tanggal : 19 Juni 2013

Pukul : 08.30 WIB

1. Memeriksa keadaan umum ibu dan TTV setiap 30 menit sekali.
Evaluasi

: Keadaan umum baik, kesadaran composmentis

TTV : TD 110/70 mmHg, N : 80 x/menit, R : 24 x/menit, S : 36,5oC.
2. Menganjurkan ibu untuk makan dan minum serta tidak ada pantang
makanan.
Evaluasi

: Ibu sudah makan dan minum serta tidak ada pantang

makanan. Makanan yang disediakan di rumah sakit 1 piring sedang
dihabiskan oleh ibu.
3. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara on demand atau setiap 2
jam sekali pada payudara yang berbeda. Jika ibu tidak bisa menyusui
bayinya langsung, maka ibu dianjurkan untuk memompa ASI nya dan
diberikan kepada bayinya.
Evaluasi

: Ibu bersedia untuk menyusui bayinya secara on demand

atau setiap 2 jam sekali secara bergantian dan bersedia memompa ASI jika
tidak bisa menyusui langsung.
4. Memberikan terapi obat dari dokter
Evaluasi

: Sudah terpasang Infuse RL drip ergometrin 0,2 mg 1x1

amp 20 tpm dan pemberian antibiotika : Amoxilin 500 mg 3x1 tablet, Asam
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mefenamat 500 mg 3x1 tablet.
5. Observasi kontraksi uterus, perdarahan, dan TFU setiap 3 kali sehari
Evaluasi

: Kontraksi uterus baik bulat keras, TFU : 3 jari di bawah

pusat, perdarahan 20 cc, pengeluaran lochea terlihat sanguelenta.
6. Jelaskan tentang keadaan ibu saat ini sudah mulai membaik.
Evaluasi

: Memberitahu ibu bahwa keadaan ibu sudah membaik, ibu

sudah tidak cemas, pucat dan perdarahan ibu sudah normal sesuai dengan
hari nifas nya.
7. Melakukan pendokumentasian asuhan yang telah diberikan
Evaluasi
diberikan.

:

Telah

dilakukan

pendokumentasian

asuhan

yang
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CATATAN PERKEMBANGAN II
Tanggal : 20 Juni 2013

Pukul : 12.00 WIB

S : Subyektif
1. Ibu mengatakan sangat bahagia dapat menyusui bayinya dan merawat
bayinya.
Wajah ibu sangat ceria saat menyusui bayinya
2. Ibu mengatakan kondisinya saat ini sudah lebih baik.
3. Ibu mengatakan obat yang diberikan dokter sudah habis diminum.
Obat yang diberikan oleh dokter sudah habis diminum oleh ibu secara
teratur
4. Ibu mengatakan BAK 3-4 kali sehari dan BAB 1 kali sehari
O : Obyektif
1. Keadaan Umum: Baik
Kesadaran: Composmentis
2. TTV : TD 110/70 mmHg, N : 80 x/menit, R : 20 x/menit, S : 36,8oC
3. Setelah dilakukan pemeriksaan pada abdomen ibu di dapatkan hasil TFU
ibu 3 jari dibawah pusat dan kontraksi uterus baik
4. Setelah dilakukan observasi Perdarahan didapatkan hasil perdarahan ibu
sudah mulai berkurang 20 cc, tampak pengeluaran lochea sanguelenta.
5. ASI ibu lancar, tidak ada keluhan
A : Analisa
Ny.W Umur 36 tahun P2A0Ah2 post partum hari ke 7 pasca kuretase dengan
indikasi retensio sisa plasenta.
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P : Penatalaksanaan
Tanggal : 20 Juni 2013

Pukul : 12.15 WIB

1. Jelaskan kondisi ibu saat ini.
Evaluasi

: Keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis. Ibu

terlihat ceria, sudah bisa diajak komunikasi dan tersenyum
2. Observasi KU dan vital sign ibu tiap 3 kali sehari.
Evaluasi

: TTV : TD 110/70 mmHg, N : 80 x/menit, R : 20 x/menit,

S : 36,8oC
3. Observasi TFU, kontraksi uterus, dan perdarahan tiap 3 kali sehari.
Evaluasi

: TFU 3 jari dibawah pusat, kontraksi uterus baik,

perdarahan 20 cc
4. Berikan terapi sesuai advis dokter.
Evaluasi

: Ibu diberikan obat oral Amoxilin 500 mg 3x1 tablet,

Asam mefenamat 500 mg 3x1 tablet diminum sampai habis.
5. Melakukan pendokumentasian asuhan yang telah diberikan
Evaluasi : Telah dilakukan pendokumentasian asuhan yang diberikan.
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CATATAN PERKEMBANGAN III
Tanggal : 21 Juni 2013

Pukul : 09.00 WIB

S : Subjektif
1. Ibu mengatakan keadaannya lebih baik
Ibu terlihat segar dan tersenyum karena sudah merasa keadaannya membaik
2. Ibu mengatakan hari ini sudah diizinkan pulang
Ibu terlihat sangat senang dan semangat karena sudah diizinkan untuk
pulang oleh dokter
O : Objektif
1. Keadaan ibu baik, TTV : TD 120/70 mmHg, N : 80 x/menit, R : 20 x/menit,
S : 36,8oC
2. Kontraksi uterus keras, TFU 3 jari dibawah pusat, perdarahan 20 cc,
kandung kemih kosong. Pengeluaran lochea sanguelenta
3. Masih terpasang infus RL 20 tpm
A : Analisa
Ny.W Umur 36 tahun P2A0Ah2 post partum hari ke 7 pasca kuretase dengan
indikasi retensio sisa plasenta.
P : Penatalaksanaan
Tanggal : 20 Juni 2013

Pukul : 09.10 WIB

1. Mengobservasi keadaan umum dan vital sign
Evaluasi

: Keadaan umum baik, kesadaran composmentis

TTV : TD 120/70 mmHg, N : 80 x/menit, R : 20 x/menit, S : 36,8oC
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2. Mengobservasi kontraksi uterus, TFU dan lochea
Evaluasi : Kontraksi uterus ibu baik bulat keras, TFU 3 jari dibawah pusat,
pengeluaran lochea sanguelenta.
3. Menganjurkan ibu untuk minum obat yang diberikan oleh dokter, yaitu
Amoxillin 500 mg diminum 3x1 tablet dan Asam mefenamat 500 mg
diminum 3x1 tablet sampai habis.
Evaluasi

: Ibu bersedia meminum obat sesuai anjuran

4. Memberikan konseling tentang gizi ibu menyusui
Ibu dianjurkan untuk makan makanan yang bermutu dan bergizi. Makan
makanan yang mengandung protein, banyak cairan, sayur-sayuran dan
buah-buahan dan tidak ada batasan cairan yang masuk.
Evaluasi

: Ibu sudah tahu tentang gizi ibu menyusui.

5. Menganjurkan itu untuk menjaga personal hygiene, untuk menjaga
kebersihan dan perawatan vulva, kebersihan payudara setiap ingin menyusui
bayi, dan kebersihan pakaian terutama pakaian dalam.
Evaluasi

: Ibu bersedia menjaga personal hygienenya

6. Up infus
Persiapan Alat : Handscoon, kapas alkohol, plester, gunting dan bengkok
Pelaksanaan

: Mencuci tangan, Memberitahukan ibu bahwa infus akan

dilepas, Mendekatkan alat, Membasahi plester yang melekat pada kulit
dengan kapas alkohol, Melepaskan pleter dari kulit, Menekan tempat
tusukan dengan kapas alkohol dan mencabut infus pelan-pelan, Menekan
kapas alkohol agar darah tidak keluar, lalu ganti kapas alkohol dengan kapas
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yang baru lalu tutupi dengan plester, Membereskan alat dan merapikan
pasien, mencuci tangan dan melakukan pendokumentasian tindakan yang
sudah dilakukan.
Evaluasi

: Infus sudah dilepas

7. Menganjurkan ibu untuk kontrol 1 minggu lagi dan bila ada keluhan
Evaluasi

: Ibu bersedia melalukan kunjungan ulang 1 minggu lagi

dan bila ada keluhan.
8. Melakukan pendokumentasian asuhan yang telah diberikan
Evaluasi
diberikan.

:

Telah

dilakukan

pendokumentasian

asuhan

yang
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B. PEMBAHASAN
Pada tahap pengkajian penulis mendapatkan informasi sebagai data
yang diperoleh dari pasien, keluarga pasien, petugas kesehatan maupun
dokumentasi tanpa mengalami kesulitan, sehingga mendapat data lengkap
sesuai dengan teori. Setelah data dikumpulkan dan diantaranya dapat
diketahui kebutuhan pasien dari aspek fisik dan biologis pada pasien
dengan retensio sisa plasenta.
Keluhan yang terjadi pada ibu nifas dengan perdarahan post
partum karena retensio sisa plasenta adalah mengalami perdarahan yang
lebih banyak, pasien mengeluh lemah, berkeringat dingin, menggigil
(Saifuddin, 2006). Data objektif adalah data yang dapat diobservasi dan
diukur oleh tenaga kesehatan yang meliputi pemeriksaan fisik,
pemeriksaan sistematis (Nursalam, 2004). Data objektif yang di dapat
pada ibu nifas dengan perdarahan post partum karena retensio sisa plasenta
adalah KU sedang, TTV: TD 130/80 mmHg, N: 88x/menit, S: 36,50C, R:
20x/menit, sisa plasenta belum lahir, perdarahan banyak, kontraksi uterus
lemah (Saifuddin, Wiknjosastro, 2002).
Pengkajian pada kasus didapatkan data subjektif yaitu Ibu
mengatakan merasakan nyeri perut, mengeluh lemah, mengantuk,
menggigil dan mengeluarkan darah prongkol-prongkol pervagina yang
banyak serta 3-4 kali ganti pembalut dalam waktu 3 jam. Sedangkan data
objektif didapatkan keadaan umum cukup, kesadaran : compos mentis,
TTV : TD : 130/80 mmHg, N : 88 x/menit, S : 36,5°C, R : 20 x/menit,

81

kontraksi lemah, TFU 2 jari diatas pusat, plasenta tidak lengkap, masih
tertinggal selaput plasenta, Hb 10,0 gr%, pengeluaran darah banyak
prongkol-prongkol. Ibu potensial terjadi perdarahan lanjut sampai syok
dan potensial terjadi infeksi.
Dari pengkajian diketahui pada dasarnya sudah sesuai dengan
dasar teori dan merupakan indikasi untuk dilakukan tindakan. Dalam
pengkajian ini tidak ada masalah karena pasien dan keluarga sangat
kooperatif dalam memberikan atau menyampaikan data-data yang
diperlukan. Pada tahap ini penulis tidak menemukan kesenjangan antara
teori dan praktek yang ada dilapangan.
Menurut Varney (2004), interpretasi data (data dari hasil
pengkajian) mencangkup diagnosa masalah dan kebutuhan. Masalah yang
muncul pada ibu nifas dengan perdarahan post partum karena retensio sisa
plasenta adalah kecemasan terhadap keadaan yang dialami ibu karena
perdarahan . Kebutuhan yang diberikan pada ibu nifas dengan Perdarahan
post parum karena retensio sisa plasenta menurut Varney (2004) adalah :
informasi tentang keadaan ibu, informasi tentang tindakan yang akan
dilakukan oleh bidan, dorongan moril dari keluarga dan tenaga kesehatan,
pemenuhan kebutuhan cairan, penghentian perdarahan.
Pada kasus didapatkan diagnosa kebidanan Ny.W Umur 36 tahun
P2A0Ah2 hari ke 7 postpartum dengan Retensio Sisa Plasenta. Masalah
yang muncul yaitu ibu mengatakan merasa lemah, mengantuk, menggigil
dan merasa cemas dengan pengeluaran darah yang banyak dari jalan
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lahirnya. Kebutuhan yang diberikan yaitu memberikan dukungan moril
pada ibu, pemenuhan kebutuhan cairan, penghentian perdarahan dan
pengeluaran sisa plasenta. Pada langkah ini penulis tidak menemukan
adanya kesenjangan antara teori dan kasus yang ada dilahan.
Menurut Wiknjosastro (2007), diagnosa potensial yang mungkin
muncul yaitu potensial terjadi infeksi puerperium : pada tindakan manual
plasenta. Potensial terjadi syok hemorrage : karena adanya perdarahan post
partum karena retensio sisa plasenta. Pada kasus diagnosa potensial yang
muncul yaitu syok hemorrage, namun karena adanya penanganan yang
tetap diagnosa potensial tidak muncul. Pada langkah ini penulis tidak
menemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus yang ada dilahan.
Menurut Saifuddin (2002), dalam kasus ibu nifas dengan
perdarahan post partum karena retensio sisa plasenta, antisipasi yang
dilakukan adalah kolaborasi dengan dokter SpOG, pemberian infus drip
oksitosin 20 IU dalam 500 cc cairan infus dan antibiotik serta dilakukan
manual plasenta.
Pada ibu nifas dengan post partum karena retensio sisa plasenta
antisipasi yang dilakukan yaitu kolaborasi dengan dokter SpOG untuk
pemasang infus drip oksitosin 20 IU dan lakukan kuretase. Pada langkah
ini penulis tidak menemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Saifuddin (2002), dalam membuat rencana tindakan
diusahakan untuk memberikan kenyamanan pada ibu dan bidan dapat
melakukan observasi dan pengobatan sebagai berikut : lakukan
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pemeriksaan kelengkapan plasenta, berikan antibiotik yang adekuat,
berikan uterotonik, oksitosin atau metergin, lakukan eksplorasi digital (bila
serviks terbuka) dan keluarkan bekuan darah atau jaringan, lakukan
evaluasi sisa plasenta dengan kuretase bila serviks hanya dapat dilalui alat
kuretase, beri transfusi darah bila Hb < 8 gr% dan berikan sulfas ferosus
60 mg/hari selama 10 hari.
Pada kasus rencana tindakan yang akan dilakukan yaitu : observasi
KU dan vital sign, kontraksi uterus, TFU dan perdarahan tiap 15 menit
atau sesuai keadaan pasien, jelaskan keadaan ibu dan berikan dukungan
moril, minta keluarga menandatangani inform consend, lakukan katerisasi,
lakukan persiapan kuretase, kolaborasi dengan dokter, advis dokter :
rehidrasi atau cairan : memasang infuse RL drip ergometrin 0,2 mg 20
tpm, berikan antibiotika : Amoxilin 500 mg 3x1, Asam mefenamat 3x1.
Pada langkah ini penulis tidak menemukan adanya kesenjangan antara
teori dan kasus.
Menurut Varney (2004), pada langkah ini rencana asuhan
dilakukan secara menyeluruh seperti yang diuraikan pada langkah kelima,
dilaksanakan secara efisien dan aman. Pada kasus pelaksanaan dilakukan
sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Pada langkah ini penulis tidak
ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Varney (2004), evaluasi diharapkan adalah keadaan
umum dan TTV normal, sisa plasenta sudah lahir lengkap, kontraksi uterus
baik, perdarahan berkurang.
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Pada kasus evaluasi yang diperoleh yaitu KU : cukup, kesadaran :
compos mentis, TTV : TD : 130/80 mmHg, S : 36,5°C, N : 88 x/menit, R :
20 x/menit, kontraksi uterus sedang, TFU : 2 jari diatas pusat, perdarahan
banyak, kandung kemih kosong, telah dilakukan kolaborasi dengan dokter
dan ibu telah diberikan infuse RL drip ergometrin 0,2 mg 20 tpm dan
pemberian antibiotika : Amoxilin 500 mg 3x1, Asam mefenamat 3x1,
telah dilakukan kuretase dengan hasil sisa plasenta sudah lahir lengkap,
ibu sudah merasa tenang dan dapat beristirahat.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pada bab ini penulis mengambil suatu kesimpulan dari studi kasus
yang berjudul Asuhan Kebidanan Ibu Nifas Pada Ny.W Umur 36 Tahun
P2A0Ah2 Dengan Retensio Sisa Plasenta Di Bangsal Nusa Indah RSUD
Sleman, yaitu :
1. Pengkajian pada kasus didapatkan data subjektif yaitu ibu mengatakan
merasakan nyeri pada luka jahitan, mengeluh lemah, menggigil dan
mengeluarkan darah segar pervaginam yang banyak sampai 3 kali ganti
pembalut dalam sehari. Sedangkan data objektif didapatkan keadaan
umum cukup, kesadaran : composmentis, TTV : TD : 130/80 mmHg, N :
88 x/menit, S : 36,5°C, R : 20 x/menit, kontraksi: lemah, TFU: 1 jari
dibawah pusat, plasenta lahir tidak lengkap, tertinggalnya selaput
plasenta, Hb: 10,0 gr%, pengeluaran darah banyak.
2. Interpretasi data dilakukan dengan mengumpulkan data secara teliti dan
akurat sehingga didapatkan diagnosa kebidanan Ny. A P1 A0 umur 22
tahun 3 jam post partum dengan perdarahan retensio sisa plasenta.
3. Diagnosa potensial pada kasus Ny.W Umur 36 Tahun P2A0Ah2 Dengan
Retensio Sisa Plasenta ini tidak muncul karena dapat ditangani secara
cepat dan tepat sesuai dengan prosedur.
4. Antisipasi pada kasus ibu nifas dengan post partum karena retensio sisa
plasenta yang dilakukan yaitu kolaborasi dengan dokter SpOG untuk
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pemasang infuse drip oksitosin 20 IU, lakukan kuretase.
5. Rencana tindakan yang akan dilakukan yaitu : beritahu ibu tentang hasil
pemeriksaan yang telah dilakukan, beri dukungan moril, minta keluarga
keluarga menandatangani inform consend, lakukan katerisasi, siapkan alat
kuretase dan lakukan kuretase, beri oksigen 2 liter/menit, kolaborasi
dengan dokter, advis dokter : rehidrasi atau cairan : memasang infuse RL
drip ergometrin 0,2 mg 20 tpm, berikan antibiotika : Amoxilin 500 mg
3x1, Asam mefenamat 3x1.
6. Pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan ibu nifas pada kasus Ny.W Umur
36 Tahun P2A0Ah2 Dengan Retensio Sisa Plasenta ini disesuaikan dengan
rencana asuhan yang sudah dilakukan secara menyeluruh.
7. Evaluasi yang diperoleh yaitu ibu sudah mengerti hasil pemeriksaan yang
telah disampaikan, ibu sudah tenang dan bersedia di kuretase, keluarga
sudah menandatangani inform consed, kandung kemih kosong, kuretase
sudah dilakukan, hasil kesan kavum uteri sudah bersih, sisa selaput
plasenta sudah dikeluarkan, terpasang oksigen 2 liter/menit, sudah
dilakukan kolaborasi dengan dokter dan ibu telah diberikan infuse RL
drip ergometrin 0,2 mg 20 tpm dan pemberian antibiotika : Amoxilin 500
mg 3x1, Asam mefenamat 3x1.
8. Pada kasus Ny.W Umur 36 Tahun P2A0Ah2 Dengan Retensio Sisa
Plasenta penulis tidak menemukan adanya kesenjangan antara teori dan
praktek yang ada dilapangan.

87

B. Saran
Dari studi kasus pada Ny.W Umur 36 Tahun P2A0Ah2 Dengan
Retensio Sisa Plasenta saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai
berikut:
1. Tenaga Kesehatan RSUD Sleman
Diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan dalam menangani
pasien.
2. Bagi Bidan RSUD Sleman
Dalam setiap menangani pasien, bidan lebih selektif terhadap pasienpasien yang memiliki kejadian perdarahan postpartum karena retensio sisa
plasenta sehingga tenaga kesehatan atau bidan mampu memberikan
penanganan dengan kasus atau kondisi pasien dalam penatalaksanaan.
3. Bagi Pasien dan Keluarga
Diharapkan kepada pasien dan keluarga untuk memeriksakan keadaannya
pasca persalinan secara teratur agar dapat segera mendeteksi komplikasikomplikasi yang mungkin terjadi pada masa nifas.
4. Bagi Peneliti
Diharapkan dapat menjadi bahan referensi sebagai informasi yang
bermanfaat untuk perkembangan pengetahuan dan keterampilan dalam
asuhan kebidanan pada ibu nifas.
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