
 

Pemantauan Kesejahteraan Janin 
 
Pemantuan elektronik janin dapat dilakukan menggunakan monitor eksternal 
berupa alat kardiotokografi (CTG) dengan melihat tekanan intra-uterin yang 
dipicu oleh kontraksi otot rahim, dan pemantauan denyut jantung janin. Analisa 
dilakukan dengan melihat hubungan antara pola denyut jantung janin 
dibandingkan dengan aktivitas kontraksi otot rahim. 
 
Pola denyut jantung janin 
Denyut jantung dasar 
Denyut jantung dasar adalah rata-rata dari denyut jantung janin yang bervariasi 
5 denyut per menit (dpm) dalam segmen waktu 10 menit, tanpa melihat 
perubahan-perubahan periodik atau episodik dan segmen denyut jantung dasar 
yang >25 dpm. Denyut jantung dasar harus menetap minimum 2 menit dalam 
segmen waktu 10 menit. 
Denyut jantung dasar dapat dibagi menjadi tiga: 

 Normal : 100-109 dpm 
 Bradikardia : 100-109 dpm (sedang) 

: <100 dpm (abnormal)  
 Takikardia : 161-180 dpm (sedang) 

: >180 dpm (abnormal) 
 
Variabilitas 
Variabilitas adalah fluktuasi denyut jantung janin selama 2 siklus per menit atau 
lebih. Variabilitas dilihat dari amplitude denyut jantung janin. 
Variabilitas dapat dibagi menjadi empat: 

 Tidak tampak variabilitas : tidak terlihat amplitude 
 Variabilitas minimal  : amplitudo  ≤5 dpm 

 Variabilitas sedang  : amplitudo  6-25 dpm 
 Variabilitas jelas  : amplitudo >25 dpm 

 
Akselerasi 
Akselerasi adalah peningkatan denyut jantung janin 15 dpm atau lebih dari 
denyut jantung dasar dengan durasi ≥15 detik atau lebih, namun kurang dari 2 
menit. Akselerasi memanjang bertahan lebih dari atau sama dengan 2 menit 
namun kurang dari 10 menit. 
 
Jika terjadi akselerasi atau deselerasiyang bertahan lebih dari atau sama dengan 
10 menit, maka terjadi perubahan denyut jantung dasar. 
 
Deselerasi 
Deselerasi adalah menurunnya denyut jantung janin yang dapat dibagi menjadi 
deselerasi dini, deselerasi lambat, deselerasi variabel, dan deselerasi 
memanjang. 
 
Deselerasi dini: 

 Berulang dari satu kontraksi ke kontraksi selanjutnya. 
 Kembalinya deselerasi selalu bersamaan dengan berhentinya kontraksi. 



 

• Disebabkan stimulasi nervus vagal. 
• Dimulai dengan kompresi kepala saat kontraksi berlangsung. 
• Menurunnya denyut jantung janin bersamaan dengan meningkatnya 

kekuatan kontraksi. 
• Bukan indikasi menurunnya kesejahteraan janin. 

 
Deselerasi lambat: 

• Berulang dari satu kontraksi ke kontraksi selanjutnya (tiga atau lebih). 
• Kembalinya denyut jantung janin ke denyut jantung dasar terjadi setelah 

kontraksi berakhir. 
• Deselerasi lambat memiliki manifestasi buruk bila didapatkan bersamaan 

dengan variabilitas minimal dan takikardi. 
• Menunjukkan ketidakmampuan plasenta memenuhi kebutuhan janin. 
• Dapat menunjukkan hipoksia janin dan asidosis. 
• Sering menandakan dekompensasi janin 

 
Deselerasi variabel: 

 Berulang atau menetap. 
• Menurunnya denyut jantung janin yang mendadak, sering diikuti dengan 

kembalinya denyut jantung janin ke denyut jantung dasar yang cepat 
• Menunjukkan kompresi dari tali pusat. 
• Sering terjadi pada ibu hamil dengan oligohidramnion. 

 
Deselerasi memanjang: 

• Denyut jantung janin menurun >3 menit namun tidak melebihi 10 menit. 
• Pola denyut jantung janin sebelum dan saat kembalinya deselerasi ke 

denyut jantung dasar merupakan toleransi dari janin, bukan deselerasi. 
•  Jika terdapat deselerasi memanjang harus dilakukan resusitasi intra 

uterin. 
 

Gambaran sinusoidal 
• Pola seperti gelombang dengan 3-5 osilasi/menit antara 5-15 dpm. 
• Jarang ditemukan dan merupakan tanda awal dari kematian janin. 

 
NST (Non Stress Test) 
NST adalah cara pemeriksaan kesejahteraan janin dengan menggunakan 
kardiotokograf untuk melihat hubungan antara perubahan denyut jantung janin 
dengan gerakan janin. NST dikerjakan pada umur kehamilan ≥34 minggu. 
 
Indikasi 
Indikasi dari pemeriksaan NST adalah: 
 

• Kehamilan lewat waktu 
• Intrauterine growth restriction (IUGR)  
• Hipertensi dalam kehamilan 
• Anomali janin 
• Sensitisasi Rhesus 
• Diabetes mellitus, penyakit ginjal dan penyakit jantung dalam kehamilan.  

 



 

Tidak ada kontra indikasi absolut untuk pemeriksaan NST. 
 
Klasifikasi gambaran DJJ pada pemeriksaan kardiotokografi (FIGO) 
Antepartum 

1. Normal 
 Denyut jantung dasar : 110-150 dpm 
 Variabilitas   : 5-25 dpm 
 Adanya >2  akselerasi dalam waktu 10 menit 
 Tidak ada deselerasi (kecuali bila deselerasi dini yang sporadic, 

ringan dan singkat) 
2. Mencurigakan 

Bila ditemukan salah satu dari tanda-tanda di bawah ini: 
 Denyut jantung dasar : 150-170 dpm atau 110-100 dpm 
 Variabilitas : 5-10 dpm selama >40 menit atau 

>25 dpm atau <25 dpm. 
 Tidak ada akselerasi dalam waktu >40 menit 
 Deselerasi sporadik 

3. Tidak normal 
Bila ditemukan salah satu dari tanda-tanda di bawah ini: 

 Denyut jantung dasar : <100 dpm atau 170 dpm 
 Variabilitas   : 5 dpm dalam waktu >40 menit 
 Deselerasi yang berulang 
 Deselerasi lambat, variabel atau deselerasi memanjang 
 Gambaran sinusoidal (frekuensi <6 siklus/menit) 
 Amplitudo >10 dpm, lamanya >20 menit 

Intrapartum 
1. Normal 

 Denyut jantung dasar : 110-150 dpm 
 Variabilitas   : 5-25 dpm 

2. Mencurigakan 
 Denyut jantung dasar : 150-170 dpm atau 110-150 dpm 
 Variabilitas   : 5-10 dpm selama >40 menit 

3. Tidak normal 
 Denyut jantung dasar : <100 dpm atau 170 dpm 
 Variabilitas   : 5 dpm selama >40 menit 
 Deselerasi dini yang berulang dan berat atau deselerasi variabel 
 Deselerasi memanjang 
 Deselerasi lambat 
 Gambaran sinusoidal 

 
Resusitasi intra uterin 
Resusitasi intra uterin adalah tindakan sementara pada keadaan hipoksia janin 
akut, sebagai usaha untuk mengurangi stres yang timbul pada persalinan. 
Hipoksia janin dapat terjadi pada hasil interpretasi CTG yang non-reassuring. 
 
Resusitasi intra uterin dapat dilakukan dengan cara: 

• Syntocinon: dihentikan 
• Position: posisi ibu miring ke kiri 



 

• Oxygen: 15 L/menit dengan masker Hudson 
• IV: infus kristaloid 1 L 
• Low blood pressure: vasopressor intravena 
• Tocolysis: terbutaline 250 mg intravena/subkutan 

 
No. Tindakan/Kegiatan  
1. Persiapan 

Kaji ulang indikasi.   
 

2. Lakukan konseling dan persetujuan tindakan medis.    

3. Pastikan alat CTG dalam keadaan baik dan dapat digunakan 
sebelum tindakan. 

 

4. Pemeriksaan sebaiknya dilakukan pada pagi hari, 2 jam 
setelah makan dan tidak boleh dalam efek sedasi, kecuali 
dalam keadaan darurat dengan konsultasi. 

 

5. Tindakan 

Pasien secara santai dengan posisi tidur terlentang semi 
Fowler miring ke kiri 45 derajat. 

 

6. Tekanan darah diukur setiap 10 menit.  

7. Pasang alat CTG dengan cara meletakkan tranducer pada 
lokasi suara denyut jantung janin terkeras dan fundus uteri. 

 

8. Dilakukan pemantauan selama 30 menit.  

9. Bila hasil rekaman selama 10 menit pertama menunjukkan hal 
yang mencurigakan atau tidak normal, maka perhatikan posisi 
pasien, posisi transducer, dan goyangkan fundus uteri untuk 
membangunkan bayi. 

 

10. Bila hasil rekaman tetap mencurigikan atau tidak normal, 
maka pemantauan dihentikan. 

 

11. Bila hasil rekaman normal maka pemantauan dilanjutkan 
selama 30 menit. 
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