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Perdarahan Antepartum 

• Perdarahan dari jalan lahir pada wanita hamil dengan usia kehamilan 
diatas 20 minggu. 

• Terdapat beberapa definisi yang dapat digunakan untuk menggambarkan 
perdarahan antepartum: 
• Spotting – terdapat bercak darah  

• Perdarahan minor – kehilangan darah < 50 mL 

• Perdarahan mayor – kehilangan darah 50–1000 mL tanpa tanda klinis syok 

• Perdarahan masif – kehilangan darah > 1000 mL dengan/tanpa tanda klinis syok 



 



Insiden PAP 

• PAP terjadi kira-kira 3% dari semua persalinan 

• PAP merupakan salah satu trias penyebab 
kematian ibu di Indonesia 

• Setiap PAP memerlukan rawat inap dan 
penatalaksanaan segera 

• Algoritma menurut Kemenkes RI th 2013 





Plasenta Previa 

• Plasenta yang berimplantasi di segmen 
bawah Rahim sehingga mendekati atau 
menutupi ostium serviks interna secara 
marginal atau total 



Klasifikasi 

 



Plasenta Previa 

Anamnesis 

• Perdarahan tanpa 
rasa nyeri 

• Perdarahan 
berulang 

• Tiba-tiba 

• Warna darah merah 
segar 

Pemeriksaan Fisik 

• Pemeriksaan tanda 
– tanda vital 

• Pemeriksaan 
obstetric 

• Pemeriksaan TFU 

• Leopold 

• TBJ 

• DJJ 

• HIS 

• Inspekulo 

Penunjang 

• Laboratorium: 
Crossmatch, kadar 
Hb, L, Tr, Ht, 
golongan darah, 
fibrinogen, D-Dimer, 
BT, CT, PT, APTT. 

• CTG 

• USG 



Tatalaksana Umum 
• Tidak dianjurkan melakukan pemeriksaan dalam sebelum tersedia 

kesiapan untuk seksio sesarea. Pemeriksaan inspekulo dilakukan 
secara hati-hati, untuk menentukan sumber perdarahan.  

• Perbaiki kekurangan cairan/darah dengan infus cairan intravena (NaCl 
0,9% atau Ringer Laktat).  

• Lakukan penilaian jumlah perdarahan.  
• Jika perdarahan banyak dan berlangsung, persiapkan seksio sesarea tanpa 

memperhitungkan usia kehamilan.  

• Jika perdarahan sedikit dan berhenti, dan janin hidup tetapi prematur, 
pertimbangkan terapi ekspektatif.  

 

 



Tatalaksana Ekspektatif 

• Umur kehamilan kurang dari 37 minggu.  

• Perdarahan sedikit  

• Belum ada tanda-tanda persalinan  

• Keadaan umum baik, kadar Hb 8 gr% atau lebih. 

Kriteria :  

• Istirahat baring mutlak. 

• Infus D 5% dan elektrolit 

• Spasmolitik. tokolitik, plasentotrofik, roboransia. 

• Periksa Hb, HCT, COT, golongan darah. 

• Pemeriksaan USG. 

• Awasi perdarahan, tekanan darah, nadi dan denyut jantung janin. 

• Jika keadaan pasien memungkinkan, dapat ditunggu sampai kehamilan 37 minggu 
selanjutnya penanganan secara aktif 

Rencana Penanganan 



Tatalaksana Aktif 

• Untuk menentukan tindakan selanjutnya SC atau partus pervaginam. 

Kriteria umur kehamilan >/ = 37 minggu 

BB janin >/ = 2500 gram.  

Perdarahan banyak 500 cc atau lebih. 

Ada tanda-tanda persalinan. 

Keadaan umum pasien tidak baik ibu anemis Hb < 8 gr%.  



Seksio Sesarea 

Indikasi 

• Plasenta previa totalis. 

• Plasenta previa pada primigravida 

• Plasenta previa janin letak lintang atau letak sungsang 

• Anak berharga dan fetal distress 

• Plasenta previa lateralis jika 

• Pembukaan masih kecil dan perdarahan banyak. 

• Sebagian besar OUI ditutupi plasenta. 

• Plasenta terletak di sebelah belakang (posterior). 

• Perdarahan sangat banyak dan mengalir dengan cepat.  



• Dilakukan pada plasenta previa marginalis atau lateralis 
pada multipara dan anak sudah meninggal atau prematur. 

• Jika pembukaan serviks sudah agak besar (4-5 cm), 
ketuban dipecah (amniotomi) jika his lemah, diberikan 
oksitosin drip. 

• Bila perdarahan masih terus berlangsung, dilakukan SC. 

• Tindakan versi Braxton-Hicks dengan pemberat untuk 
menghentikan perdarahan (kompresi atau tamponade 
bokong dan kepala janin terhadap plasenta) hanya 
dilakukan pada keadaan darurat, anak masih kecil atau 
sudah mati, dan tidak ada fasilitas untuk melakukan 
operasi. 

Partus Pervaginam 



Solusio Plasenta 

Definisi 

•Terlepasnya plasenta sebagian 
atau seluruhnya, pada 
plasenta yang implantasinya 
normal sebelum janin lahir 



Anamnesis 

• Perdarahan 

• Nyeri intermiten atau 
menetap  

• Warna darah 
kehitaman 

• Syok tidak sesuai 
dengan jumlah darah 
keluar (tersembunyi)  

• Anemiaberat  

• Gawat janin atau 
hilangnya djj 

• Uterus tegang 

Pemeriksaan Fisik 

• Pemeriksaan tanda – 
tanda vital 

• Pemeriksaan 
obstetric 

• Pemeriksaan TFU 

• Leopold 

• TBJ 

• DJJ 

• HIS 

• Vaginal Touche 

Penunjang 

• Laboratorium: 
Crossmatch, kadar 
Hb, L, Tr, Ht, 
golongan darah, 
fibrinogen, D-Dimer, 
BT, CT, PT, APTT. 

• CTG 

• USG 





Tatalaksana 

• Kasus solusio plasenta tidak boleh ditatalaksana pada fasilitas 
kesehatan dasar, harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang 
lebih lengkap.  

• Jika terjadi perdarahan hebat (nyata atau tersembunyi) 
dengan tanda-tanda awal syok pada ibu, lakukan persalinan 
segera:  
• Jika pembukaan serviks lengkap, lakukan persalinan dengan 

ekstraksi vakum  

• Jika pembukaan serviks belum lengkap, lakukan persalinan dengan 
seksio sesarea  

 



DJJ Vital Sign Ibu Tindakan 

Normal Sectio Sesaria 

Tidak terdengar Nadi dan tekanan darah 
ibu normal 

Pertimbangkan persalinan pervaginam 

Tidak terdengar Nadi dan tekanan darah 
ibu bermasalah 

Pecahkan ketuban dengan kokher: 
• Jika kontraksi jelek, perbaiki dengan  
pemberian oksitosin 
• Jika serviks kenyal, tebal, dan tertutup,  
lakukan seksio sesarea  

Abnormal(<100 atau 
>180/menit) 

Lakukan persalinan pervaginam segera, bila 
tidak memungkinkan lakukan seksio sesarea 

• Jika perdarahan ringan atau sedang dan belum terdapat tanda- tanda 
syok, tindakan bergantung pada denyut jantung janin (DJJ):  




