
BAB II

TIANJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori nifas

1. Masa nifas

a. Definisi 

Masa nifas (puerperium) dimulai setelah kelahiran plasenta

dan  berakhirnya  ketika  alat-alat  kandungan  kembali  seperti

keadaan sebelum hamil.  Masa nifas atau peurpurium di  mulai

sejak 2 jam setelah lahirnya plasenta sampai dengan 6 minggu

42  hari  setelah  itu.  Dalam  bahasa  latin,  waktu  mulai  tertentu

setelah  melahirkan  anak  ini  disebut  puerperium,  peurperium

adalah masa pulih kembali,mulai dari persalinan selesai sampai

alat-alat kandungan kembali seperti  pra hamil (Dewi dkk, 2011).

Masa nifas, disebut juga masa post partum atau puerperium,

adalah masa sesudah persalinan, masa perubahan, pemulihan,

penyembuhan,  dan  pengembalian  alat  –  alat

kandungan/reproduksi  seperti  sebekum hamil  yang  lamanya  6

minggu atau 40 hari pasca persalinan (Jannah, 2011).

Perubahan  yang  terjadi  pada  masa  nifas  yaitu  terjadi

perubahan  pada  sistem  reproduksi,  perubahan  sistem

pencernaan,  perubahan sistem perkemihan,  perubahan sistem

musculoskeletal,  perubahan  Tanda-tanda  Vital,  perubahan

sistem  kardiovaskuler,  perubahan  sistem  hematologi  dan

perubahan berat badan.

Dalam masa nifas, alat-alat genitalia internal maupun eksterna

akan berangsur-angsur pulih kembali seperti  keadaan sebelum
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hamil.  Perubahan-perubahan  alat  genital  ini  dalam

keseluruhannya disebut involusi (Winknjosastro, 2012).

Setelah bayi lahir, uterus yang selama persalinan mengalami

kontraksi  dan  retraksi  akan  menjadi  keras,  sehingga  dapat

menutup  pembuluh  darah  besar  yang  bermuara  pada  bekas

implantasi  plasenta.  Otot  rahim  terdiri  dari  tiga  lapis  otot

membentuk anyaman sehingga pembuluh darah dapat tertutup

sempurna,  dengan  demikian  terhindari  dari  perdarahan  post

partum (Manuaba, 2011).

Pelepasan uri dan pengeluaran Uri dengan disertai kontraksi

rahim di kala IV(rahim bertambah kecil kala pengawasan dinding

bertambah  besar),  setelah  uri  lahir  1-2  jam.  Dinding  rahim

longgar dan lemah(perdarahan antara uri dan desidua basalis).

Post partum dimulai  setelah plasenta lahir  dan berakhir  ketika

alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil Involusi

terjadi  karena  masing-masing  sel  menjadi  lebih  kuat,  karena

sitoplasma yang  berlebihan dibuang.  Involusi  disebabkan oleh

autolisis  dimana  zat  protein,  dinding  rahim,  pecah,  diabsorbsi

dan kemudian dibuang dengan urine. Hal ini yang berlangsung

selama 6 minggu, tujuannya adalah untuk menilai keadaan ibu

dan bayi baru lahir (Mochtar,  2011). 

b. Tahapan Masa Nifas 

b.i.a.1.1) Puerperium dini 



Kepulihan  dimana  ibu  telah  diperbolehkan  berdiri  dan

berjalan-jalan dalam agama islam dianggap telah bersih dan

boleh bekerja setelah 40 hari.

b.i.a.1.2) Puerperium intermedial 

Kepulihan menyeluruh alat-alat genitalia yang lamanya 6-8

minggu

b.i.a.1.3) Remote puerperium

Waktu  yang  diperlukan  untuk  pulih  dan  sehat  sempurna

terutama  bila  selama  hamil  atau  waktu  persalinan

mempunyai  komplikasi.  Waktu  untuk  sehat  sempurna bisa

berminggu-minggu, bulanan , tahunan (Ambarawati, 2012).

c. Perubahan Fisiologis Masa Nifas 

c.i.a.1.1) Perubahan sistem reproduksi 

a.) Involusi uterus 

Involusi  atau  uterus  merupakan  suatu  proses  dimana

uterus kembali ke kondisi sebelum hamil dengan berat

sekitar  60  gram.  Proses  ini  dimulai  segera  setelah

plasenta lahir akibat kontraksi otot-otot polos uterus.

Perubahan-perubahan normal pada uterus selama post

partum dapat dilihat dibawa ini:

Tabel 2. 1 Tinggi Fundus Uteri Pos Partum

Involusi uter TFU Berat
Uterus

Diamete
r
Uterus

Palpasi
Servix

Plasenta lahir Setinggi pusat 1000 gr 12,5 cm Lembek/lu



7 Hari

14 Hari

6 Minggu

Pertengahan
antara simpisis
dan pusat
Tidak teraba

Normal

500 gr

350 gr

60 gr

7,5 cm

5 cm

2,5 cm

nak

2 cm

1 cm

menyempit

(Ambarawati, 2012).

Involusi  uteri  dari  luar  dapat  diamati  yaitu  dengan

memeriksa fundus uteri dengan cara :

(1) Segera setelah persalinan, tinggi fundus uteri 2 cm

dibawah  pusat,  12  jam  kemudian  kembali  1  cm

diatas pusat dan menurun kira-kira 1 cm setiap hari

(2) Pada  hari  kedua  setelah  persalinan  tinggi  fundus

uteri  1 cm dibawah pusat.  Pada hari  ke 5-7 tinggi

fundus uteri setengah pusat simpisis. Pada hari  ke

10 tinggi fundus uteri tidak teraba.

Bila uterus tidak mengalami atau terjadi  kegagalan

dalam proses involusi disebut dengan sub involusi.

Sub  involusi  dapat disebabkan oleh  infeksi  dan

tertinggalnya  sisa plasenta/perdarahan  lanjut

(postpartum hemoharge)

b.) lochea 



lochea  adalah  eksresi  cairan  rahim  selama  masa

nifas.  Lochea mengandung  darah  dan  sisa  jaringan

desidua yang nekrotik dari dalam uterus.

1) Lochea rubra 

lochea  ini  muncul  pada  hari  1-4  masa  postpartum

berwarna merah Karena berisi  darah segar  jaringan

sisa-sisa plasenta.

2) Lochea sanguinolenta 

cairan  berwarna  merah  kecoklatan  dan  berlendir

berlangsung hari ke 4 hari ke 7

3) Lochea serosa 

berwarna kuning kecoklatan,muncul hari ke 7 – hari ke

14 

4) Lochea alba 

berwarna putih dan berlangsung 2 sampai 6 minggu

postpartum  (Marmi, 2012).

c.) Serviks 

Serviks mengalami  individu Bersama-sama dengan

uterus.  Warna  serviks  sendiri  merah  kehitam-hitaman

Karena pembuluh darah konsistensinya lunak, kadang-

kadang  terdapat  laserasi/perlukaan  kecil.  Karena

robekan kecil terjadi selama dilatasi, serviks tidak pernah

kembali pada keadaan sebelum hamil.



d.) Vulva dan vagina

Vulva  dan  vagina  mengalami  penekanan  serta

peregangan  yang  sangat  besar  selama  proses

persalinan dan akan kembali secara bertahap dalam 6-8

minggu postpartum. Penurunan hormon estrogen pada

masa  post partum  berperan  dalam  penipisan  mukosa

vagina dan hilangnya rugae. Rugae akan terlihat kembali

pada sekitar minggu ke – 4.

e.) Payudara (Mamae)

Pada semua wanita  yang  telah  melahirkan  proses

laktasi  terjadi  secara  alami.  Proses  menyusui

mempunyai  dua  mekanisme  fisiologis,  yaitu  sebagai

berikut :

(1) Produksi susu

(2) Sekresi susu atau let down  

f.) Perubahan sistem pencernaan

Biasanya  ibu  mengalami  obstipasi  setelah

melahirkan anak. Hal ini disebabkan karena pada waktu

melahirkan  alat  pencernaan  mendapat  tekanan  yang

menyebabkan colon menjadi kosong, pengeluaran cairan

yang  berlebihan  pada  waktu  persalinan  (dehidrasi)

kurang makan, haemorrhoid, laserasi jalan lahir, supaya

buang air  besar kembali  teratur dapat diberikan cairan

yang cukup.



g.) Perubahan sistem perkemihan 

Hendaknya buang air  kecil  dapat  dilakukan sendiri

secepatnya. Kadang-kadang puerperium mengalami sulit

buang  air  kecil,  Karena  sfingter  uretra  ditekan  oleh

kepala janin dan spasme oleh iritasi muskulus spingter

ani selama persalinan, juga oleh karena adanya edema

kandung kemih yang terjadi selama persalinan.

h.) Perubahan musculoskeletal

Ligament-ligamen, fasia dan diafragma pelvis  yang

meregang  sewaktu  kehamilan  dan  persalinan

berangsung-angsur  kembali  seperti  sedia kala.  Tidak

jarang ligament rotundum mengendur,  sehingga uterus

jatuh ke belakang mobilisasi sendi berkurang dan posisi

lordosis kembali secara perlahan.

i.) Perubahan tanda-tanda vital 

Pada  ibu  masa  nifas  terjadi  peerubahan  tanda-tanda

vital, meliputi:

(1) suhu tubuh

24  jam setelah  melahirkan  subu  badan  naik  sedikit

(37,50C-380C) sebagai dampak dari kerja keras waktu

melahirkan,  kehilangan  cairan  yang  berlebihan,  dan

kelelahan (Trisnawati, 2012).

(c.i.a.2)  Nadi



Sehabis melahirkan biasanya denyut nadi akan lebih

cepat  dari  denyut  nadi  normal  orang  dewasa  (60-

80x/menit) (Rukiyah, 2010).

(c.i.a.3) Tekanan darah

Biasanya tidak berubah, kemungkinan bila tekanan

darah  tinggi  atau  rendah  karena  terjadi  kelainan

seperti  perdarahan  dan  preeklamsia  (Mansyur,

2014).

(c.i.a.4) Pernafasan

Frekuensi pernafasan normal orang dewasa adalah

16-24 kali permenit. Pada ibu postpartum umumnya

pernafasan  lambat  atau  normal.  Bila  pernafasan

pada  masa  post  partum  menjadi  lebih  cepat,

kemungkinan ada tanda-tanda syok (Rukiyah, 2010).

d. Kebutuhan Dasar Ibu Nifas

d.i.a.1.1) Nutrisi Dan Cairan 

Pada masa nifas masalah diet perlu mendapat perhatian yang

serius, Karena dengan nutrisi yang baik dapat mempercepat

penyembuhan  ibu  dan  sangat  mempengaruhi  susunan  air

susu. Diet yang diberikan harus bermutu, bergizi tinggi, cukup

kalori tinggi protein dan banyak mengandung cairan.

d.i.a.1.2) Ambulasi 

Ambulasi  dini  (Early  ambulation)  ialah  kebijaksanaan  agar

secepat  mungkin  bidan  membimbing  ibu  secepat  mungkin



untuk  berjalan. Sekarang  tidak  perlu  lagi  menahan  ibu

postpartum  terlentang  ditempat  tidurnya  selama  7-14  hari

setelah  melahirkan  ibu  postpartum  sudah  diperbolehkan

bangun dari tempat tidur dalam 24-48 jam postpartum.

Keuntungan Early ambulation adalah sebagai berikut :

a) Ibu merasa lebih sehat dan kuat dengan Early ambulation

b) Faal usus dan kandung kemih lebih baik

c) Early ambulation  memungkinan kita mengajarkan ibu cara

merawat  anaknya  selama  ibu  masih  dirumah  sakit.

Misalnya  memandikan,  menganti  pakaian,  dan  memberi

makan.

d) Lebih sesuai dengan keadaan Indonesia (sosial ekonomi).

Menurut  penilitian-penelitian  yang  seksama, Early

ambulation  tidak  mempunyai  pengaruh yang  buruk,  tidak

menyebabkan  perdarahan  yang  abnormal,  tidak

mempengaruhi penyembuhan luka episiotomy atau luka di

perut,  serta  tidak  memperbesar  kemungkinan  prolapses

atau retensio uteri.

Early  ambulation  tentu  tidak  dibenarkan  pada  ibu

postpartum  dengan  penyulit,  misalnya  anemia,  penyakit

jantung, penyakit paru-paru, demam dan sebagainya.

d.i.a.1.3) Eliminasi 

a.) Buang air kecil 



Ibu diminta buang air kecil (miksi) 6 jam postpartum. Jika

dalam 8 jam postpartum belum dapat berkemih atau sekali

berkemih  belum  melebihi  100  CC.  Maka  dilakukan

kateterisasi.  Akan tetapi,  kalau  ternyata  kandung  kemih

penuh, tidak perlu menunggu 8 jam untuk kateterisasi.

b.) Buang air besar 

Ibu  postpartum  diharapkan  dapat  buang  air  besar

(Ekskresi) setelah hari kedua postpartum. Jika hari ketiga

belum juga BAB, maka perlu diberi obat pencahar per oral

atau  per  rektal.  Jika  setelah  pemberian  obat  pencahar

masih belum bisa BAB, maka dilakukan klisma.

c.) Personal Hygiene

Pada masa postpartum sorang ibu sangat rentan terhadap

infeksi.  Obat  Karena  itu,  kebersihan  diri  sangat  penting

untuk  mencegah  terjadinya  infeksi.  Kebersihan  tubuh,

pakaian, tempat tidur dan lingkungan sangat penting untuk

tetap dijaga.

d.) Istirahat dan tidur 

Hal-hal yang harus dilakukan pada ibu untuk memenuhi

kebutuhan istirahat dan tidur ialah sebagai berikut :

(1)  Anjurkan ibu agar istirahat cukup untuk mencegah  

 kelelahan yang berlebihan

(2) Sarankan ibu  untuk  kembali  pada kegiatan-kegiatan

rumah tangga secara perlahan-lahan



(3) Kurang  istirahat  akan  mempengaruhi  ibu  dalam

beberapa hal :

(a) Mengurangi jumlah asi yang diproduksi

(b) Memperlambat proses involusi uterus dan  

 memperbanyak perdarahan

(c) Menyebabkan depresi  dan  ketidak nyamanan

untuk  manfaat bayi dan dirinya sendiri

e. Tanda Bahaya Masa Nifas atau Komplikasi Masa Nifas

Beberapa wanita setelah melahirkan secara fisik merasakan

ketidaknyamanan  terutama  pada  6  minggu  pertama  setelah

melahirkan di antaranya mengalami beragam rasa sakit,  nyeri,

dan gejala tidak menyenangkan lainnya adalah wajar dan jarang

merupakan tanda adanya sebuah masalah. Namun tetap saja,

semua ibu yang baru melahirkan perlu menyadari gejala-gejala

yang  mungkin  merujuk  pada  komplikasi  pascapersalinan

(Murkoff, 2007). 

Gejala atau tanda bahaya yang harus diwaspadai  diantaranya

sebagai berikut: 

1) Perdarahan postpartum 

Dengan tanda dan gejala secara umum sebagai berikut: 

Perdarahan yang membutuhkan lebih dari satu pembalut

dalam waktu satu atau dua jam, sejumlah besar perdarahan

berwarna  merah  terang  tiap  saat  setelah  minggu  pertama

pascapersalinan. Perdarahan post partum adalah perdarahan



lebih dari 500-600 ml dalam masa 24 jam setelah anak lahir.

Menurut  waktu  terjadinya  dibagi  atas  dua  bagian  yaitu:

Perdarahan  Postpartum  Primer  (early  postpartum

hemorrhage) yang terjadi dalam 24 jam setelah anak lahir dan

perdarahan  postpartum  sekunder  (late  postpartum

hemorrhage) yang terjadi setelah 24 jam, biasanya antara hari

ke-5 sampai ke-15 postpartum (Mochtar, 2011).

Hal-hal  yang  menyebabkan  perdarahan  postpartum

adalah  atonia  uteri,  perlukaan  jalan  lahir,  terlepasnya

sebagian  plasenta  dari  uterus,  tertinggalnya  sebagian  dari

plasenta  seperti  kotiledon  atau  plasenta  suksenturiata,

endometritis puerperalis (Wiknjosastro, 2009). 

f. Tanda dan gejala Perdarahan postpartum: 

1. Uterus  tidak  berkontraksi  dan  lembek,  perdarahan  segera

setelah anak lahir (Atonia uteri). 

2. Darah segar yang mengalir segera setelah bayi lahir, uterus

berkontraksi  dan  keras,  plasenta  lengkap  (Robekan  jalan

lahir).

3. Plasenta  belum lahir  setelah  30  menit,  perdarahan  segera,

uterus berkontraksi dan keras (Retensio plasenta) 

4. Plasenta  atau  sebagian  selaput  (mengandung  pembuluh

darah)  tidak lengkap, perdarahan segera (Sisa plasenta)



5. Sub-involusi uterus, nyeri tekan perut bawah dan pada uterus,

perdarahan  sekunder,  lokhia  mukopurulen  dan  berbau

(Endometritis atau sisa fragmen plasenta) (Saifuddin, 2007). 

Penanganan Umum perdarahan postpartum:

a) Ketahui dengan pasti kondisi pasien sejak awal

b) Pimpin persalinan dengan mengacu pada persalinan bersih

dan  aman  (termasuk  upaya  pencegahan  perdarahan

postpartum) 

c) Lakukan  observasi  melekat  pada  2  jam  pertama

pascapersalinan  dan  lanjutkan  pemantauan  terjadwal

hingga 4 jam berikutnya 

d) Selalu siapkan keperluan tindakan darurat

e) Segera lakukan  penilaian  klinik  dan  upaya  pertolongan

apabila dihadapkan dengan masalah dan komplikasi 

f) Pastikan  plasenta  lahir  dan  lengkap,  eksplorasi

kemungkinan  robekan  jalan  lahir,  dihadapkan  dengan

masalah dan komplikasi.

g) Pastikan  plasenta  lahir  dan  lengkap,  eksplorasi

kemungkinan robekan jalan lahir. 

g. Infeksi masa Nifas 

Dengan tanda dan gejala secara umum sebagai berikut : 

g.i.a.1.1) Setelah 24 jam pertama, suhu di atas 37ºC lebih dari

1  hari.  Tetapi  kenaikan suhu tubuh temporal  hingga 41ºC

tepat  seusai  melahirkan  (karena  dehidrasi)  atau  demam



ringan tidak lebih dari 38ºC pada waktu air susu mulai keluar

tidak perlu dikhawatirkan.

g.i.a.1.2) Rasa  sakit  atau  tidak  nyaman,  dengan  atau  tanpa

pembengkakan, di area abdominal bawah usai beberapa hari

melahirkan.

g.i.a.1.3) Rasa sakit yang tak kunjung reda di daerah perineal,

setelah beberapa hari pertama. 

g.i.a.1.4) Bengkak  di  tempat  tertentu  dan/atau  kemerahan,

panas, dan keluar darah di tempat insisi Caesar.

g.i.a.1.5) Rasa sakit  di  tempat tertentu, bengkak, kemerahan,

panas,  dan  rasa  lembek  pada  payudara  begitu  produksi

penuh air susumulai berkurang yang bisa berarti tanda-tanda

mastitis.  Infeksi  pada dan  melalui  traktus  genitalis  setelah

persalinan disebut infeksi nifas. Suhu 380C atau lebih yang

terjadi  antara hari  ke 2-10 postpartum dan diukur per oral

sedikitnya  4  kali  sehari  disebut  sebagai  morbiditas

puerperalis.  Kenaikan  suhu  pada  masa  nifas  dianggap

sebagai  infeksi  nifas apabila  tidak ditemukan sebab-sebab

ekstragenital (Saifuddin, 2007). 

Infeksi peurperium adalah infeksi bakteri  yang berasal dari

saluran  reproduksi  selama  persalinan  atau  puerperium

(Varney, 2008). 

h. Penatalaksanaan

1. Dalam 2 jam setelah persalinan :



a) Mengobservasi TTV

b) Mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri

c) Mengajarkan ibu dan keluarga untuk mamase uterus

d) Pemberian ASI dini

2. Dalam 6 jam setelah persalinan:

a)  Mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri.

b) Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan, rujuk

jika     perdarahan berlanjut.

c) Memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota

keluarga  bagaimanamencegah  perdarahan  masa  nifas

karena atonia uteri.

d) Pemberian ASI awal.

e) Melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir.

f) Menjaga  bayi  tetap  sehat  dengan  cara  mecegah

hipotermia.

g) Jika  petugas  kesehatan  menolong  persalinan,  ia  harus

tinggal  dengan  ibu  dan  bayi  baru  lahir  untuk  2  jam

pertama  setelah  kelahiran,  atau  sampai  ibu  dan  bayi

dalam keadaan stabil.

3. Dalam 2 hari setelah persalinan :

a) Mengajarkan  ibu  agar  tetap  menjaga  kebersihan  diri

terutama pada genitalia  dan sekitarnya  serta  mengganti

pembalut  sesuai  kebutuhan  Ibu  memahami  pentingnya

kebersihan diri.



b) Mengajarkan ibu cara perawatan tali pusat yang baik , Ibu

memahami cara merawat tali pusat.

c) Memberi  konseling  pada  ibu  tentang  asupan  gizi  dan

nutrisi  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  gizi  pada  ibu

menyusui  ,  Ibu memahami manfaat  gizi  seimbang demi

kelancaran ASI untuk bayinya.

d) Memberi konseling pada ibu tentang pasca persalinan, Ibu

akan menggunakan kontrasepsi KB suntik. 

2. ANEMIA

a. Definisi 

 Anemia adalah penyakit kurang darah yang ditandai dengan

kadar  hemoglobin  (Hb)  dan  sel  darah  merah  (eritrosit)  lebih

rendah  dibandingkan  normal  (Soebroto,  2010).  Anemia  dalam

masa post partum merupakan lanjutan dari  pada anemia yang

diderita  saat  kehamilan,  yang  menyebabkan  banyak  keluhan

bagi ibu dan mengurangi presentasi kerja, baik dalam pekerjaan

rumah  sehari-hari  maupun  dalam  merawat  bayi  (Wijanarko,

2010). 

Anemia post partum didefinisikan sebagai kadar hemoglobin

kurang  dari  11  gr/dl,  hal  ini  merupakan  masalah  yang  umum



dalam bidang obstetri. Meskipun wanita hamil dengan kadar besi

yang terjamin, konsentrasi hemoglobin biasanya berkisar 11-12

gr/dl sebelum melahirkan. Hal ini diperburuk dengan kehilangan

darah saat  melahirkan dan pada masa nifas.  Menurut  analisa

terbaru, kehilangan darah pada saat post partum diatas 500 ml

masih  merupakan  suatu  masalah  meskipun  pada  obstetri

modern.  Pengaruh anemia pada masa nifas adalah terjadinya

subvolusi  uteri  yang  dapat  menimbulkan  pendarahan  post

partum,  memudahkan  infeksi  peurperium,  pengeluaran  ASI

berkurang  dan  mudah  terjadi  infeksi  mamae  (Prawirohardjo,

2010).

b. Etiologi

Anemia defisiensi  besi  merupakan penyebab paling sering

dari  anemia  postpartum  yang disebabkan oleh pemasukan zat

besi yang tidak cukup serta kehilangan darah selama kehamilan

dan  persalinan.  Anemia  postpartum  Kehilangan  darah  adalah

penyebab lain dari anemia. Kehilangan darah setelah melahirkan

yang  signifikan setelah  melahirkan dapat  meningkatkan resiko

terjadinya anemia postpartum banyaknya cadangan hemoglobin

dan  zat  besi  selama  persalinan  dapat  menurunkan  resiko

terjadinya anemia berat dan mempercepat pemulihan.

1) Adanya perdarahan sewaktu/sehabis melahirkan.

2) Adanya  anemia  sejak  dalam  kehamilan  yang  disebabkan

oleh faktor nutrisi dan hipervolemi.



3) Adanya gejala pembekuan darah.

Kurangnya  intake  zat  besi  ke  dalam  tubuh.(Prawihardjo,

2010)

c. Manifestasi Klinis 

1) Cepat lelah/kelelahan, hal  ini  terjadi  karena penyimpangan

oksigen dalam jaringan otot  kurang sehingga metabolisme

otot terganggu.

2) Nyeri  kepala  dan  pusing  merupakan  kompensasi  dimana

otak  kekurangan  oksigen  karena  daya  angkut  hemoglobin

berkurang.

Pucat  pada  muka,  telapak  tangan,  kuku,  mukosa,  dan

konjungtiva. Menurut Soebroto (2010).

d. Penatalaksanaan Medis

Menurut Engram, (2009). Penatalaksanaan pada pasien dengan

anemia yaitu :

1) Memperbaiki penyebab dasar.

2) Suplemen nutrisi (vitamin B12, asam folat, zat besi)

3) Transfusi darah.

e. Klasifikasi Anemia

Menurut ( Haribowo 2008) derajat anemia adalah sebagai berikut

:

1) Kadar Hb 10,0- 13,0 gr% tidak anemia

2) Kadar Hb 8,0-9,9 gr% anemia ringan

3) Kadar Hb 6,0-7,9gr% anemia sedang



4) Kadar Hb <6 gr% anemia berat

B. Kerangka Konsep

Kerangka  konsep  merupakan  abstraksi  yang  terbentuk  oleh

generalisasi dari hal-hal khusus. Oleh karena itu konsep merupakan

abstraksi, maka konsep tidak langsung diamati atau diukur. Konsep

hanyan  dapat  diukur   melalui  konstruktur  atau  yang  lebih  dikenal

dengan nama variabel.

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Konsep Penelitian




