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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Preeklampsia 

2.1.1 Definisi 

Preeklampsia dan eklampsia merupakan salah satu komplikasi kehamilan 

yang disebabkan oleh kehamilan itu sendiri. Preeklampsia merupakan suatu 

penyakit komplikasi pada ibu hamil yang banyak terjadi dan berperan besar 

dalam peningkatan Angka Kematian Maternal (AKM). Preeklampsia adalah 

timbulnya hipertensi disertai proteinuria dan edema akibat kehamilan, setelah 

umur kehamilan 20 minggu atau segera setelah persalinan. Gejala ini dapat 

timbul sebelum 20 minggu bila terjadi penyakit trofoblastik (Angsar D, 2008). 

Pengukuran tekanan darah dilakukan paling tidak 2 kali dengan interval 

waktu pengukuran tidak lebih dari 1 minggu. Proteinuria yang terjadi pada 

preeklampsia adalah didapatkannya protein dengan berat 300 mg atau lebih 

selama 24 jam. Hal tersebut setara dengan kadar protein 30 mg/dL atau 1 + 

dengan dipstick. Pada saat melakukan pengukuran terhadap protein dalam urin, 

terkadang terdapat perbedaan antara dipstick dengan berat protein dalam 24 

jam. Apabila hal tersebut terjadi, maka acuan yang digunakan adalah berat 

protein dalam urin selama 24 jam. Apabila tidak memungkinkan untuk 

menghitung protein dalam urin dalam 24 jam, dapat pula digunakan waktu 

pengumpulan urin kapanpun dengan koreksi menggunakan ekskresi kreatinin. 

Selain kriteria utama tersebut, ada kriteria lain yang meningkatkan diagnosis 

adanya preeklampsia, yaitu: jumlah trombosit kurang dari 100.000 sel/mm3, 

peningkatan enzim hati seperti SGOT dan/atau SGPT, sakit kepala persisten 
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atau gangguan serebral dan visual lainnya, dan nyeri pada ulu hati yang 

persisten(National High Blood Pressure Education Program, 2000). 

Pada preeklampsia berat, ditandai dengan terjadinya peningkatan 

tekanan darah sistol ≥160 mmHg dan tekanan darah diastol ≥110 mmHg. 

Proteinuria yang terjadi pada preeklampsia berat adalah 3 + dengandipstick pada 

pemeriksaan urin acak dengan selang waktu 4 jam atau didapatkan 5000 mg 

atau lebih protein dalam urin selama 24 jam. Selain itu terdapat gejala dan 

kelainan klinis akibat preeklampsia berat yaitu sakit kepala persisten, gangguan 

pengelihatan, nyeri pada ulu hati, oligouria (urin yang diproduksi kurang dari 500 

ml dalam 24 jam), hiperbilirubinemia, peningkatan jumlah kreatinin serum (lebih 

dari 0,8 mg/100 ml serum), trombositopenia (kurang dari 150.000 

trombosit/mm3), peningkatan jumlah aspartat atau alanin transcarbamylase, dan 

terdeteksinya pertumbuhan janin yang terhambat (American College of 

Obstetrician and Gynecologists, 2002). 

 
2.1.2 Etiologi 

Etiologi preeklampsia sampai saat ini masih belum diketahui dengan 

pasti. Banyak teori-teori dikemukakan para ahli yang mencoba menerangkan 

penyebabnya,oleh karena itu disebut “penyakit teori”. Pada tahun 2003 seorang 

peneliti bernama Sibai mengemukakan teorinya bahwa ada 4 teori yang 

dipercaya sebagai penyebab terjadinya preeklampsia, yaitu invasi tropoblas 

abnormal, radikal bebas dan disfungsi endotel, intoleransi immunologik antara 

ibu dan janin, dan faktor defisiensi nutrisi (Sibai et al, 2003). Sedangkan 

(Cunningham, 2007) juga menambahkan faktor genetik sebagai etiologi 

preeklampsia.  
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Ada beberapa faktor risiko lain seperti, riwayat keluarga pernah 

preeklampsia, riwayat kehamilan terdahulu preeklampsia, umur yang ekstrim, 

dan memiliki penyakit ginjal dan hipertensi sebelumnya juga berisiko terjadi 

preeklampsia (Cuningham dan Leveno, 2001). Pengaruh makanan yang asin, 

mengandung banyak lemak, dan kurangnya makanan berserat juga cukup 

berpengaruh terhadap terjadinya preeklampsia. Selain itu, infeksi saluran kemih, 

infeksi vagina, bakteriuria, polihidramnion, diabetes, dan stres juga merupakan 

faktor risiko yang signifikan terhadap terjadinya preeklampsia (El-Moselhy et al., 

2011). 

Ada beberapa teori yang mencoba untuk menjelaskan penyebab dan 

patofisiologi preeklampsia, seperti gagalnya invasi trofoblas, stres oksidatif, 

disfungsi endotel, penyimpangan hormon kalsiotropik, dan yang paling baru 

adalah faktor angiogenik (Mignini et al., 2005). Gagalnya invasi trofoblas akan 

dapat menyebabkan hipoksia plasenta yang akan mengeluarkan stres oksidatif 

dan faktor antiangiogenik yang akan menyebabkan difsungsi endotel pada 

maternal. Selain itu ada pula teori imunologis dan genetik yang berperan dalam 

terjadinya preeklampsia, namun teori tersebut belum diketahui secara jelas (Lim 

et al., 2011). Faktor imunologis yang lebih mengarah pada sel T helper 1 (Th1) 

akan mengarahkan respon imun ibu menjadi inflamasi yang akan dapat menolak 

atau merejeksi implantasi embrio sehingga akan menyebabkan hipoksia plasenta 

yang selanjutnya terjadi preeklampsia pada maternal (Matthiesen et al., 2005). 

 
2.1.3 Patofisiologi  

Patofisiologi preekalmpsia diperkirakan terdiri dari 2 tahap.Tahap pertama 

bersifat asimtomatik, yaitu terjadinya pertumbuhan plasenta yang abnormal 

selama trimester pertama yang mengakibatkan hipoksia plasenta sehingga 
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plasenta mengeluarkan faktor antiangiogenik yang berlebihan ke dalam sirkulasi 

maternal. Faktor antiangiogenik pada sirkulasi maternal ini selanjutnya 

akanmenurunkan faktor angiogenik sehingga menyebabkan tahap yang kedua 

yang bersifat simtomatik. Pada tahap kedua ini, ibu hamil akan mengalami 

hipertensi, kerusakan pada ginjal, dan proteinuria (Robert, 2000; Walter, 2008). 

Kondisi tersebut dapat menjadi lebih parah dan berakibat mengalami eklampsia 

atau kejang saat hamil dan sindrom hemolisis, elevated liver enzyme, low platelet 

count (HELLP) (Hladunewich, 2007). 

Dalam kondisi yang normal, plasenta memerlukan proses angiogenesis 

untuk dapat memberikan suplai makanan dan oksigen dari ibu kepada janinnya. 

Sitotrofoblas akan menurunkan ekspresi dari molekul adhesi yang merupakan 

karakteristik dari sel epitel, selanjutnya sitotrofoblas ini meniru ekspresi dari 

molekul adhesi sel endotel sehingga terjadilah angiogenesis. Proses 

angiogenesis oleh sitotrofoblas ini disebut dengan pseudovasculogenesis (Zhou 

et al., 1997). Dalam kondisi preeklampsia, angiogenesis ini mengalami gangguan 

oleh karena kegagalan sitotrofoblas untuk berubah menjadi sel endotel yang 

akan berkoneksi dengan arteri spiralis pada plasenta. Sel-sel sitotrofoblas 

tersebut gagal dalam mengubah integrin dan molekul adhesinya, sehingga sel-

sel tersebut tidak dapat melakukan angiogenesis (Li et al., 2005). Abnormalitas 

dari diferensiasi sitotrofoblas ini akan mengakibatkan hipoksia plasenta yang 

nantinya akan menyebabkan preeklampsia (Chen, 2009). Hal tersebut dibuktikan 

pada pemeriksaan patologi, plasenta pada pasien preeklampsia secara umum 

menampakkan gambaran infark dan penyempitan pada arteri dan arteriol pada 

plasenta. Gambaran patologi tersebut juga menunjukkan invasi endovaskular 

oleh sitotrofoblas yang kurang serta remodeling arteri spiralis uterus yang tidak 
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adekuat (Lim et al., 1997). Pemeriksaan menggunakan Doppler pada arteri 

uterus menunjukkan peningkatan resistensi vaskular sebelum munculnya tanda 

dan gejala klinis (Gomez, 2006). 

 

Gambar 2.1 Kondisi angiogenesis pada kehamilan normal dan kehamilan dengan 

preeklampsia (Wang et al., 2009) 

  

2.1.4 Gejala  

 Pada umumnya Preeklampsia ditandai dengan: Pertambahan berat badan 

yang berlebihan, diikuti edema, hipertensi, dan akhirnya proteinuria. Pada 

Preeklampsia yang ringan tidak ditandai dengan gejala-gejala subyektif. 

Sedangkan pada Preeklampsia berat ditandai dengan:  

- Tekanan darah sistolik >160 mmHg 
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- Tekanan darah diastolik > 110mmHg 

- Trombosit < 100.000/mm3 

- Oliguria < 400 ml/24 jam 

- Proteinuria > 3g/liter 

- Nyeri epigastriun 

- Nyeri frontal yang berat 

- Perdarahan Retina 

- Edema Pulmonum 

- Koma 

 
2.1.5 Klasifikasi  

Dibagi menjadi 2 golongan, yaitu sebagai berikut : 

1) Preeklampsia Ringan : 

 Tekan darah 140/90 mmHg atau lebih yang diukur pada posisi berbaring 

terlentang, atau kenaikan diastolik 15 mmHg atau kenaikan sistolik 30 

mmHg atau lebih. Cara pengukuran sekurang – kurangnya pada 2 kali 

pemeriksaan dengan jarak periksa 1 jam, sebaiknya 6 jam. 

 Edema umum, kaki, jari tangan, dan muk, atau kenaikan berat 1 kg atau 

lebih per minggu. 

 Proteinuria kwantitatif 0,3 gr atau lebih per liter, kwalitatif 1 + atau 2 + 

pada urin kateter atau midsream. 

2) Preeklampsia Berat : 

 Tekanan darah 160/110 mmHg atau lebih. 

 Proteinuria 5 gr atau lebih per liter. 

 Oliguria, yaitu jumlah urin kurang dari 500 cc per 24 jam. 
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 Adanya gangguan serebral, gangguan visus, dan rasa nyeri pada 

epigastrium. 

 Terdapat edema paru dan sianosis. 

(Sumber: Cunningham, 2010) 
 

2.1.6 Diagnosis  

Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan 

pemeriksaan penunjang. Berdasarkan American College of Obstetrician and 

Gynecologists 2002 dan National High Blood Pressure Education Program 2000, 

preeklamsia dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan dengan masing-masing 

criteria diagnosis sebagai berikut : 

1) Preeklamsia ringan 

Tekanan darah sistolik lebih dari atau sama dengan 140 mm Hg dan lebih 

dari atau sama dengan 90 mm Hg untuk tekanan diastolik setelah 20 

minggu masa kehamilan. Didapatkan pula proteinuria yaitu adanya 0.3 

gram atau lebih protein pada spesimen urin 24 jam yang setara dengan 

1+ atau lebih pada tes urin dipstick. 

2) Preeklamsia berat 

Tekanan darah sistolik lebih dari atau sama dengan 160 mm Hg dan lebih 

dari atau sama dengan 110 mm Hg untuk tekanan darah diastolik yang 

diukur pada dua kesempatan berbeda dengan jarak minimal 6 jam pada 

wanita saat istirahat. Didapatkan pula proteinuria yaitu adanya 5 gram 

atau lebih protein pada spesimen urin 24 yang setara dengan 3+ atau 

lebih pada tes urin dipstick yang diambil dua kali secara acak dengan 

jarak minimal 4 jam. Selain itu mungkin didapatkan beberapa manifestasi 
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klinis tambahan seperti oligouri (volume urin kurang dari 500 mL dalam 

waktu 24 jam), gangguan pada otak dan penglihatan, trombositopenia 

(kurang dari 150.000 trombosit/mm3), nyeri epigastrik atau kuadran atas 

kanan, gangguan fungsi hepar, dan gangguan pertumbuhan intrauterin.  

Berdasarkan POGI (2005), preeklamsia berat dibagi menjadi dua, 

yaitu:  

 Preeklamsia berat tanpa impending preeklamsia 

 Preeklamsia berat dengan gejala-gejala impending seperti nyeri kepala, 

nyeri epigastrium, mual dan muntah, mata kabur, dan nyeri kuadran atas 

abdomen. 

 
2.1.7 Komplikasi  

Tergantung pada derajat preeklampsia yang dialami. Namun yang 

termasuk komplikasi antara lain (Wibowo dan Rachimhadi 2006): 

1) Pada Ibu 

 Eklampsia 

 Solusi plasenta 

 Pendarahan subkapsula hepar 

 Kelainan pembekuan darah ( DIC ) 

 Sindrom HELPP ( Hemolisis, Elevated, Liver, Enzymes dan low platelet 

count ) 

 Ablasio retina 

 Gagal Jantung hingga syok dan kematian. 

2) Pada Janin 

 Terhambatnya pertumbuhan dalam uterus 

 Prematur 
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 Asfiksia neonatorum 

 Kematian dalam uterus 

 Peningkatan angka kematian dan kesakitan perinatal 

 
2.1.7 Penanganan 

 Tujuan dasar penatalaksanaan untuk setiap kehamilan dengan penyulit 

preeklampsia adalah (Cunningham et all. 2005): 

1) Terminasi kehamilan dengan trauma sekecil mungkin bagi ibu dan 

janinnya. 

2) Melahirkan janin hidup. 

3) Pemulihan sempurna bagi kesehatan ibu.  

4) Mencegah kelanjutan menjadi eklampsia 

Pada dasarnya penanganan preeklampsia terdiri atas pengobatan medik 

dan penanganan obstetrik. Penanganan obstetrik bertujuan untuk melahirkan 

bayi pada saat yang optimal, yaitu sebelum janin mati dalam kandungan, akan 

tetapi sudah cukup matur untuk hidup di luar uterus (Manuaba, 1998). Pada 

preeklampsia ringan (tekanan darah 140/90 mmHg sampai 160/100 mmHg) 

penanganan simtomatis dan berobat jalan masih mungkin ditangani di 

puskesmas dan dibawah pengawasan dokter, dengan tindakan yang diberikan 

(Rozhikan, 2007): 

1) Menganjurkan ibu untuk istirahat (bila kerja diharuskan cuti dan 

menjelaskan kemungkinan adanya bahaya) 

2) Sedative ringan 

 Phenobarbital 3x30 mg 

 Valium 3x10 mg 

3) Obat penunjang 
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 Vitamin B kompleks 

 Vitamin C atau vitamin E 

 Zat besi 

4) Advise  

 Mengurangi konsumsi garam 

 Banyak istirahat baring kearah punggung janin 

 Segera memeriksakan diri bila terdapat gejala sakit kepala, mata kabur, 

edema mendadak atau berat badan naik, pernafasan semakin sesak, 

nyeri epigastrium, kesadaran makin berkurang, gerak janinn melemah, 

pengeluaran urin berkurang 

5) Jadwal pemeriksaan hamil dipercepat dan diperketat 

Pengobatan antihipertensi diberikan dengan indikasi tekanan darah 

sistolik ≥ 170 mmHg. Methyldopa baik untuk terapi antenatal dan hydralazine, 

labetalol atau nifedipine untuk pengobatan peripartum pada episode 

hipertensi akut. (Paul D.C. dan Susan M.J., 2004). 

 
Tabel 2.1 Pengobatan Hipertensi Berat 

  

 

 

 

 

P

e

n

a 

 
 
            (Sumber: Rozhikan, 2007) 
 

Pengobatan Akut untuk Hipertensi Berat pada Preeklampsia 

Tujuannya adalah mengurangi tekanan darah secara bertahap sampai di bawah 

160/105mmHg. Hipotensi berat dan tiba-tiba hendaknya dihindari. 

Hydralazine: 5mg IV, ulangi 5-10mg IV tiap 20 menit dengan kumulasi maksimal 20mg 

atau sampai tekanan darah terkontrol. 

Labetalol (Trandate): 20mg IV, diikuti dengan 40mg, lalu 80mg, lalu 80mg dengan interval 

pemberian 10 menit sampai mencapai respon yang diinginkan atau dosis maksimal 

220mg tercapai. 

Methyldopa (Aldomet) 250mg peroral, dosis maksimal 4g/hari. 
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Penanganan lainnya yaitu (Paul D.C. dan Susan M.J., 2004): 

1) Kortikosteroid antenatal 

  Pemberian kortikosteroid untuk maturasi paru janin harus diberikan 

pada ibu dengan masa kehamilan kurang dari 34 minggu dan berisiko 

tinggi untuk melahirkan dalam 7 hari. Betamethasone (2 dosis 12mg IM 

tiap 24 jam) atau dexamethasone (4 dosis 6mg IM tiap 12 jam). 

2) Maternal monitoring 

  Evaluasi laboratorium (misal: hematokrit, hitung platelet, kreatinin, 

protein urin, LDH, AST, ALT, asam urat) harus diulang sekali atau dua kali 

dalam seminggu pada ibu dengan preeklampsia ringan. 

3) Timing dan indikasi untuk persalinan 

  Persalinan saat 40 minggu masa kehamilan harus dipertimbangkan 

pada ibu dengan preeklampsia. 

 
Table 2.2 Indikasi Persalinan pada Preeklampsia 

Indikasi Persalinan pada Preeklampsia  

Indikasi maternal  Masa kehamilan ≥38 minggu 

Hitung platelet <100.000 sel/mm
3
 

Fungsi liver memburuk 

Perburukan fungsi ginjal yang progresif 

Abrupsio plasenta 

Sakit kepala berat yang menetap atau gangguan visual 

Nyeri epigastrium berat yang menetap, mual atau muntah 

Indikasi fetus 
Gangguan pertumbuhan fetus yang parah 

Oligohydramnion  

( Sumber: Paul D.C. dan Susan M.J., 2004) 

4) Terapi antikonvulsan 

 Terapi antikonvulsan digunakan selama persalinan sampai 24-48 jam 

postpartum. 
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 Regimen magnesium. Dosis awal 6 gram IV, diikuti 2 gram/jam sebagai 

infus lanjutan. 

5) Manajemen Eklampsia 

 Menjaga jalan nafas dan mencegah aspirasi adalah langkah penting. 

Pasien harus dibaringkan dengan posisi miring ke kiri dan diberi bantalan 

lidah dalam mulut, jika memungkinkan. 

 Kontrol kejang. Magnesium sulfat, 2-4 gram IV diberikan tiap 15 menit 

dengan dosis maksimal 6 gram. Menjaga dosis magnesium sulfat: 2-3 

gram/jam secara kontinyu melalui infus IV. Diazepam juga bisa diberikan, 

5 mg IV diulang sesuai kebutuhan dengan dosis kumulasi maksimal 20 

mg untuk menghentikan kejang.   

 
2.1.8  Pencegahan 

 Pencegahan atau diagnosis dini dapat mengurangi kejadian dan 

menurunkan angka kesakitan dan kematian. Untuk dapat menegakkan diagnosis 

dini diperlukan pengawasan hamil yang teratur dengan memperhatikan kenaikan 

berat badan, kenaikan tekanan darah, dan pemeriksaan untuk menentukan 

proteinuria. 

 Para wanita hamil biasanya tidak mengemukakan keluhan dan jarang 

memperhatikan tanda-tanda preeklampsia yang sudah terjadi, maka deteksi dini 

keadaan ini memerlukan pengamatan yang cermat dengan masa-masa interval 

yang tepat. Walaupun timbulnya preeklampsia tidak dapat dicegah sepenuhnya, 

namun frekuensinya dapat dikurangi dengan pemberian penerangan secukupnya 

dan pelaksanaan pengawasan yang baik pada wanita hamil, antara lain 

(Rozhikan, 2007): 

 



17 
 

1) Diet makanan 

  Makanan tinggi protein, tinggi karbohidrat, cukup vitamin, dan 

rendah lemak. Kurangi garam apabila berat badan bertambah atau 

edema. Untuk meningkatkan protein dengan tambahan satu butir telur 

setiap hari. 

2) Cukup istirahat 

  Istirahat yang cukup pada hamilsemakin tua dalam arti bekerja 

seperlunya dan disesaikan dengan kemampuan. Lebih banyak duduk 

atauberbaring kea rah punggung janin sehingga aliran darah menuju 

plasenta tidak mengalami gangguan. 

3) Pengawasan antenatal (hamil) 

  Bila terjadi perubahan perasaan dan gerak janin dalam rahim 

segera datang ke tempat pemeriksaan. Keadaan yang memerlukan 

perhatian: 

Uji kemungkinan preeklampsia: 

a. Pemeriksaan tekanan darah atau kenaikannya 

b. Pemeriksaan tinggi fundus uteri 

c. Pemeriksaan kenaikan berat badan atau edema 

d. Pemeriksaan protein urin 

e. Kalau mungkin lakukan pemeriksaan fungsi ginjal, fungsi hati, 

gambaran darah umum, dan pemeriksaan retina mata. 

Penilaian kondisi janin dalam rahim 

a. Pemantauan tinggi fundus uteri 

b. Pemeriksaan janin gerakan janin dalam rahim, denyut jantung janin, 

pemantauan air ketuban 
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c. Usulkan untuk melakukan pemeriksaan ultrasonografi. 

 
2.2 Berat Bayi Lahir 

2.2.1 Definisi 

Berat bayi lahir adalah berat badan bayi yang di timbang dalam waktu 1 

jam pertama setelah lahir. Hubungan antara berat lahir dengan umur kehamilan, 

berat bayi lahir dapat di kelompokkan : bayi kurang bulan (BKB), yaitu bayi yang 

di lahirkan dengan masa gestasi < 37 minggu (259 hari). Bayi cukup bulan 

(BCB), bayi yang dilahirkan dengan masa gestasi antara 37-42 minggu (259 – 

293 hari), dan bayi lebih bulan (BLB), bayi yang dilahirkan dengan masa 

gestasi>42 minggu (294 hari) (kosim et al,2009). 

2.2.2 Klasifikasi Berat Bayi Lahir  

Menurut (Kosim et al,2009) Berat bayi lahir berdasarkan berat badan dapat di 

kelompokkan menjadi: 

1) Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) 

Berat yang dilahirkan dengan berat lahir <2500 gram tanpa 

memandang usia gestasi (Kosim et al,2009). Menurut (Jitowiyono dan 

Weni,2010) bayi dengan BBLR dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu 

Prematur murni dan Dismaturitas 

Prematur murni adalah neonates dengan usia kehamilan kurang 

dari 37 minggu dan mempunyai berat badan sesuai dengan berat badan 

untuk masa kehamilan, atau biasa disebut neonates kurang bulan sesuai 

masa kehamilan. 

Menurut (Saifuddin dkk, 2000) berkaitan dengan penanganan dan 

harapan hidupnya bayi berat lahir rendah dibedakan menjadi : 
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a. Bayi berat lahir rendah (BBLR), yaitu bayi dengan berat lahir antara 

1500 gram sampai dengan 2500 gram. 

b. Bayi berat lahir sangat rendah (BBLSR yaitu bayi dengan berat lahir 

antara 1000 gram sampai kurang dari 1500 gram. 

c. Bayi baru lahir ekstrem rendah (BBLER), bayi dengan berat lahir 

kurang dari 1000 gram. 

2) Bayi Berat Lahir Normal 

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dari kehamilan sampai 

42 minggu dan berat badan lahir > 2500 – 4000 gram (Jitowiyono dan 

Weni,2010) 

3) Bayi Berat Lahir Lebih Bayi yang dilahirkan dengan berat lahir lebih > 

4000 gram (Kosim et al,2009) 

 
2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Berat Bayi Lahir 

 Berat lahir merupakan hasil interaksi dari berbagai factor melalui suatu 

proses yang berlangsung selama berada dalam kandungan. Menurut 

(Setianingrum,2005) factor – factor yang dapat mempengaruhi berat bayi lahir 

adalah sebagai berikut : 

1) Umur Ibu Hamil 

2) Jarak Kehamilan/ kelahiran 

3) Paritas 

4) Kadar Hemoglobin (Hb) 

5) Status Gizi Ibu Hamil 

6) Penyakit saat kehamilan 

7) Masalah Preekonomian 



20 
 

8) Faktor penggunaan sarana kesehatan yang berhubungan frekuensi 

pemeriksaan kehamilan / ANC 

 
2.2.4 Penatalaksanaan 

Menurut Winkjosastro (2005), penanganan BBLR sebagai berikut : 

1) Jika bayi tidak ada kesukaran bernafas dan tetap hangat dengan metode 

kanguru : 

 Rawat bayi tetap bersama ibu 

 Dorong ibu mulai menyusui dalam 1 jam pertama 

 Jika bayi sianosis (biru) atau kesukaran bernafas (frekuensi kurang dari 

30 atau lebih dari 60 kali per menit, tarikan dinding dada ke dalam atau 

merintih), beri oksigen lewat kateter hidung atau nasal prong.  

 Jika suhu aksiler turun di bawah 35o C, hangatkan bayi segera. 

Sedangkan pada BBLSR, sebelum dan selama rujukan lakukan : 

 Pastikan bayi terjaga tetap hangat 

 Jika ibu dengan riwayat infeksi bakteri, beri dosis pertama antibiotika : 

Gentamisin 4mg/kgBB IM (atau kananmisin) dan diitambah ampisilin 100 

mg/kgBB IM (atau benzil penisilin) 

 Jika bayi sianosis (biru) atau kesukaran bernafas (frekuensi kurang dari  

30 atau lebih dari 60 kali per menit, tarikan dinding dada ke dalam atau 

merintih), beri oksigen lewat kateter hidung atau nasal prong. 

 

 
  


