
Atonia uteri (sebelum/sesudah plasenta lahir). 

1. Kontraksi uterus lembek, lemah, dan membesar (fundus uteri masih tinggi. 
2. Perdarahan terjadi beberapa menit setelah anak lahir. 

3. Bila kontraksi lembek setelah masase atau pemberian uterotonika, kontraksi tidak atau 
lambat menjadi keras. 

* Robekan jalan lahir (robekan jaringan lunak). 
1. Kontraksi uterus kuat, keras dan mengecil. 

2. Perdarahan terjadi langsung setelah anak lahir. Perdarahan ini terus-menerus. 

Penanganannya, ambil spekulum dan cari robekan. 
3. Setelah dilakukan masase atau pemberian uterotonika langsung mengeras tapi 

perdarahan tidak berkurang. 
 

Dalam keadaan apapun, robekan jalan lahir harus dapat dikesampingkan. Tak jarang, 
perdarahan terjadi karena atonia dan robekan. Perdarahan pada kala III (kala uri) sebelum 

atau sesudah lahirnya plasenta, merupakan penyebab utama kematian ibu bersalin. Salah 
satu upaya mengatasi perdarahan pasca persalinan ini adalah dengan obat. 

 
Pencegahan dengan Obat 

 
Yang dimaksud pencegahan dengan obat adalah pemberian obat uterotonika setelah 

lahirnya plasenta. Namun, pemberian obat ini sama sekali tidak dibolehkan sebelum bayi 
lahir. Keuntungan pemberian uterotonika ini adalah untuk mengurangi perdarahan kala III 

dan mempercepat lahirnya plasenta. Karena itu, pemberian pencegahan dapat diberikan 

pada setiap persalinan atau bila ada indikasi tertentu. 
 

Indikasi yang dimaksud, adalah hal-hal yang dicurigai akan menimbulkan perdarahan 
pasca persalinan. Yaitu; 

 
* Riwayat persalinan yang kurang baik, misalnya: 

1. Riwayat perdarahan pada persalinan yang terdahulu. 
2. Grande multipara (lebih dari empat anak). 

3. Jarak kehamilan yang dekat (kurang dari dua tahun). 
4. Bekas operasi Caesar. 

5. Pernah abortus (keguguran) sebelumnya. 
* Bila terjadi riwayat persalinan kurang baik, ibu seyogyanya melahirkan dirumah sakit, 

dan jangan di rumah sendiri. hasil pemeriksaan waktu bersalin, misalnya: 
1. Persalinan/kala II yang terlalu cepat, sebagai contoh setelah ekstraksi vakum, forsep. 

2. Uterus terlalu teregang, misalnya pada hidramnion, kehamilan kembar, anak besar. 

3. Uterus yang kelelahan, persalinan lama. 
4. Uterus yang lembek akibat narkosa. 

5. Inersia uteri primer dan sekunder. 
 

Obat-obatan yang dipakai untuk pencegahan adalah Oksitosin dan Ergometrin. Caranya, 
disuntikkan intra muskuler atau intravena (bila diinginkan kerja cepat), setelah anak lahir. 

 
Perdarahan karena Atonia 

 
Bila terjadi perdarahan sebelum plasenta lahir (Retensia plasenta), ibu harus segera minta 

pertolongan dokter rumah sakit terdekat. Untuk daerah terpencil dimana terdapat bidan, 
maka bidan dapat melakukan tindakan dengan urutan sebagai berikut: 



 

* Pasang infus. 
* Pemberian uterotonika intravena tiga hingga lima unit oksitosina atau ergometrin 0,5 cc 

hingga 1 cc. 
* Kosongkan kandung kemih dan lakukan masase ringan di uterus. 

* Keluarkan plasenta dengan perasat Crede, bila gagal, lanjutkan dengan; 
* Plasenta manual (seyogyanya di rumah sakit). 

* Periksa apakah masih ada plasenta yang tertinggal. Bila masih berdarah; 

* Dalam keadaan darurat dapat dilakukan penekanan pada fundus uteri atau kompresi 
aorta. 

 
Bila perdarahan terjadi setelah plasenta lahir, dapat dilakukan: 

 
* Pemberian uterotonika intravena. 

* Kosongkan kandung kemih. 
* Menekan uterus-perasat Crede. 

* Tahan fundus uteri/(fundus steun) atau kompresi aorta. 
 

Tentu saja, urutan di atas dapat dilakukan jika fasilitas dan kemampuan penolong 
memungkinkan. Bila tidak, rujuk ke rumah sakit yang mampu melakukan operasi 

histerektomi, dengan terlebih dahulu memberikan uterotonika intravena serta infus cairan 
sebagai pertolongan pertama. 

 

Perdarahan karena Robekan Jalan Lahir 
 

Perdarahan pasca persalinan yang terjadi pada kontraksi uterus yang kuat, keras, bisa 
terjadi akibat adanya robekan jalan lahir (periksa dengan spekulum dan lampu penerangan 

yang baik-red). Bila sudah dapat dilokalisir dari perdarahannya, jahitlah luka tersebut 
dengan menggunakan benang katgut dan jarum bulat. 

 
Untuk robekan yang lokasinya dalam atau sulit dijangkau, berilah tampon padat liang 

senggama/vagina dan segera dirujuk dengan terlebih dahulu memasang infus dan 
pemberian uterotonika intravena. 

 
Nah, setelah semuanya lewat, sang ibu pun larut dalam kebahagiaan bersama bayinya 

tercinta. 
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