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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 KONSEP KEGEL EXERCISE 

2.1.1  Definisi Kegel Exercise 

Latihan kegel Adalah latihan pada otot dasar panggul yang dilakukan 

dengan tujuan untuk memperkuat otot dasar panggul (Widianti & 

Proverawati, 2010). Menurut (Depkes RI,1994) dalam Nursalam dan 

Fransisca, 2009 latihan kegel (kegel exercise) adalah serangkaian kegiatan fisik 

yang dilakukan dengan tujuan memberi manfaat untuk kemampuan fisik 

manusia apabila dilakukan dengan tepat dan terarah. Lamanya latihan dapat 

ditentukan berdasarkan nilai denyut jantung optimal setiap selesai melakukan 

latihan. Sedangkan menurut (Newman, 1993) dalam Nursalam dan Frasisca, 

2009 mengatakan bahwa latihan kegel merupakan serangkaian aktivitas fisik 

yang dibuat dengan program yang dilakukan berulang – ulang bertujuan 

untuk meningkatkan kesehatan tubuh. 

Latihan kegel adalah sebuah terapi yang digunakan untuk 

meningkatkan otot – otot dasar panggul dimana hasil maksimal dari latihan 

ini akan diperoleh jika dilakukan dalam frekuensi latihan 3- 5 minggu 

perminggu, latihan ini juga bias dirasakan manfaatnya jika dilakukan 1 kali 

seminggu ( Ichsani, 2010). 

2.1.2 Tujuan Kegel Exercise 

Menurut (Kozier,1995) dalam Nursalam dan Fransisca 2009 Latihan 

kegel exercise memiliki tujuan untuk meningkatkan tonus otot kemih dan 

kekuatan otot dasar panggul serta sfingter uretra agar dapat tertutup dengan 

baik, untuk meningkatkan efisiensi dan memelihara keseimbangan cairan dan 
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2. Pada minggu pertama latihan, pasien diminta melakukan kontraksi secara 

perlahan dan ditahan selama 7 detik. Kemudian di relaksasikan secara 

perlahan selama 7 detik. Latihan ini dilakukan 2 kali sehari dengan 

frekuensi pengulangan 10 kali per sesi dalam jangka waktu 5 hari.  

3. Jumlah kontraksi di tingkatkan pada minggu ke 2 dan ke 3 dengan 

melakukan kontraksi dan ditahan selama 10 detik, kemudian 

direlaksasikan secara perlahan 10 detik, dilakukan pengulangan latihan 

kegel 10 kali per sesi dengan frekuensi 2 kali sehari selama 5 hari. 

4. Pada minggu ke 4 kontraksi ditingkatkan kembali dengan melakukan 

kontraksi dan ditahan selama 10detik, kemudian kendurkan secara 

perlahan selama 10 detik, dilakukan pengulangan latihan kegel 15 kali per 

sesi dengan frekuensi 2 kali sehari dalam 5 hari. Pada umumnya pasien 

dapat melakukan latihan 15 – 20 kontraksi dengan frekuensi 3 – 5 kali 

sehari. 

Menurut Bren (dalam Puspasari, 2011) hal – hal yang perlu 

diperhatikan dalam melakukan latihan kegel ini adalah sebagai berikut: (1) 

Kesalahan pada latihan yang sering terjadi adalah latihan yang terlalu 

berlebihan yang dapat menyebabkan otot vagina terlalu kencang, sehinga 

menimbulkan perasaan nyeri saat melakukan hubungan seksual. Selain itu, 

latihan berlebihan akan membuat otot menjadi lelah dan mengakibatkan 

inkontinensia urine. (2) Perlunya keseriusan dalam melakukan latihan ini agar 

mencapai hasil yang diinginkan. (3) Dibutuhkan beberapa minggu latihan 

dalam perbaikan yang nantinya secara signifikan dapat dirasakan oleh pasien 

sendiri. 
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2.2 Konsep Eliminasi Urine 

2.2.1 Definisi Eliminasi Urine 

Eliminasi adalah proses pembuangan sisa metabolisme tubuh baik 

berupa urin. Menurut (Kane dkk, 1989) dalam Nursalam dan Fransisca 2009 

mengatakan Inkontinensia urine adalah pengeluaran urin tanpa disadari dalam 

jumlah dan frekuensi yang cukup sehingga mengakibatkan masalah gangguan 

kesehatan dan sosial. Variasi dari inkontinensia urin dapat berupa 

pengeluaran urin yang terkadang hanya beberapa tetes atau sebaliknya benar-

benar banyak. Inkontinensia urine merupakan keadaan hilangnya suatu 

control pada urine yang dapat dilihat secara objektif dan menjadi masalah 

yang cukup berat seperti, sosial dan masalah hygiene (Morgan, 2009). Menurut 

Soetojo (2009, dalam Kustini 2011) menjelaskan bahwa inkontinensia urin 

merupakan keluarnya urine tanpa disadari atau tidak bisa ditahan akibat 

disfungsi otot dasar panggul atau trauma pada saraf pudendal. Menurut 

(Hidayat, 2008) mengatakan bahwa eliminasi terbagi atas dua, yakni eliminasi 

urine (kebutuhan buang air kecil) dan eliminasi alvi (kebutuhan buang air 

besar) 

  



 

 

 

 

 

 

 

                                     

16 
 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

17 
 

 

Jika terjadi kerusakan pada otot dinding kandung kemih akan 

mengakibatkan elastisitas otot terganggu, sehingga menyebabkan kegagalan 

pengendalian volume kandung kemih. Hal ini mengindikasikan bahwa 

pengisian urin pada volume tertentu mengakibatkan peningkatan tekanan 

intravesika yang cukup tinggi. Pada distal kandung kemih terdapat leher 

kandung kemih yang memisahkan kandung kemih dengan uretra yang 

terdapat sfingter interna dan sfingter eksterna. Leher kandung kemih 

berperan penting dalam inisiasi berkemih. Otot pada leher kandung kemih 

berupa otot detrusor, dan terdapat sfingter yang berfungsi mengontrol 

pengeluaran urin. Uretra merupakan saluran yang terhubung dari leher 

kandung kemih sampai meatus urinary eksternal dan memiliki anjang 2-4 cm 

dan diameter 1 cm pada wanita. Lapisan pada lumen uretra memiliki tiga 

bagian yaitu sfingter uretra, kompresor uretra,sfingter uretrovaginal (Beassler, 

2008). 

a. Ginjal 
Ginjal merupakan organ retroperitoneal (di belakang selaput perut) yang 

terdiri atas ginjal sebelah kanan dan kiri tulang punggung. Ginjal berperan 

sebagai pengatur komposisi dan volume cairan dalam tubuh. Ginjal juga 

menyaring bagian dari darah untuk dibuang dalam bentuk urine sebagai 

zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Bagian ginjal terdiri atas nefron, 

yang merupakan unit dari struktur ginjal yang berjumlah kurang lebih satu 

juta nefron. Melalui nefron, urine disalurkan ke dalam bagian pelvis ginjal 

kemudian disalurkan melalui ureter ke kandung kemih (Aziz, 2008). 
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b. Kandung Kemih (Bladder, Buli-buli) 

Kandung kemih merupakan sebuah kantong yang terdiri atas otot halus 

yang berfungsi sebagai penampung air seni (urine). Dalam kandung 

kemih, terdapat lapisan jaringan otot yang memanjang di tengah dan 

melingkar disebut dengan detrusor dan berfungsi untuk mengeluarkan 

urine. Pada dasar kandung kemih, terdapat lapisan tengah jaringan otot 

yang berbentuk lingkaran bagian dalam atau disebut sebagai otot lingkar 

yang berfungsi menjaga saluran antara kandung kemih dan uretra, 

sehingga uretra dapat menyalurkan urine dari kandung kemih keluar 

tubuh. 

Penyaluran rangsangan ke kandung kemih dan rangsangan motoris ke 

otot lingkar bagian dalam diatur oleh sistem simpatis. Akibat dari 

rangsangan ini, otot lingkar menjadi kendur dan terjadi kontraksi sphincter 

bagian dalam sehingga urine tetap tinggal dalam kandung kemih. Sistem 

parasimpatis menyalurkan rangsangan motoris kandung kemih dan 

rangsangan penghalang ke bagian dalam otot lingkar. Rangsangan ini 

dapat menyebabkan terjadinya kontraksi otot detrusor dan kendurnya 

sphincter (Aziz, 2008). 

c. Uretra 

Uretra merupakan bagian yang berfungsi untuk menyalurkan urine ke 

bagian luar. Fungsi uretra pada wanita mempunyai fungsi berbeda dengan 

yang terdapat pada pria. Pada pria, uretra digunakan sebagai tempat 

pengaliran urine dan system reproduksi berukuran ± 20 cm uretra pria 

terdiri dari tiga bagian uretra prostatic, uretra membranosa, dan uretra 

kavenosa. Pada wanita, uretra memiliki panjang 4-6, 
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5cm dan hanya berfungsi untuk menyalurkan urine ke bagian luar tubuh. 

Saluran perkemihan dilapisi membrane mukosa, dimulai dari meatus 

uretra hingga ginjal. Secara normal, mikroorganisme tidak ada yang bias 

melewati uretra bagian bawah, namun membrane mukosa ini pada 

keadaan patologis yang terus-menerus akan menjadikannya sebagai media 

yang baik untuk pertumbuhan beberapa pathogen (Aziz, 2008).  

2.2.2 Perubahan Terkait Kelahiran pada Periode Prenatal dan Pascanatal 

a. Perubahan Terkait Kelahiran pada Periode Prenatal 

Masa prenatal terdiri atas dua fase yaitu fase embrio dan fase fetus. Pada 

fase embrio, pertumbuhan dapat diawali mulai dari konsepsi hingga 8 

minggu pertama yang dapat terjadi perubahan yang cepat dari ovum 

menjadi suatu organisme dan terbentuknya manusia. Pada minggu ke-2, 

terjadi pembelahan sel dan pemisahan jaringan antara endoterm dan 

ektoderm. Pada minggu ke-3 terbentuk lapisan mesoderm. Pada masa ini 

sampai usia 7 minggu tampak adanya gerakan yang berarti melainkan 

hanya terdapat denyut jantung janin, yaitu sudah mulai dapat berdenyut 

sejak 4 minggu. Pada fase fetus terjadi sejak usia 9 minggu hingga 

kelahiran, sedangkan minggu ke-12 sampai ke-40 terjadi peningkatan 

fungsi organ, yaitu bertambah ukuran panjang dan berat badan terutama 

pertumbuhan serta penambahan jaringan subkutan dan jartingan otot 

(Aziz, 2008). 

b. Perubahan Terkait Kelahiran pada Periode Pascanatal 

Menurut  Johnson (2004) selama periode pascanatal awal, terjadi diuresis 

berat. Antara hari kedua dan kelima pascanatal, dalam sehari dapat 

dihasilkan lebih dari 3000 cc per hari, dengan jumlah urine setiap 
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berkemih berkisar 500 sampai 1000 cc. Dapat terjadi protenuria akibat 

autolisis (Abbott et al, 1997). Perubahan - perubahan struktur yang terjadi 

selama masa kehamilan secara perlahan kembali normal selama periode 

pascanatal, meskipun pada sebagian wanita hal tersebut dapat 

berlangsung lebih lama (Johnson, 2004). 

Ibu harus dapat berkemih dalam 6-8 jam setelah persalinan, namun pada 

beberapa wanita terjadi keterlambatan sensasi berkemih, risiko 

ketidakmampuan berkemih baik parsial maupun komplet dapat 

meningkat pada kejadian : trauma kandung kemih atau uretra, penurunan 

sensasi kandung kemih akibat penggunaan anestesi lokal, penggunaan 

kateter atau karena kandung kemih yang terlalu distensi, bentukan 

hematoma pada saluran genetalia. 

Pengosongan kandung kemih yang tidak tuntas dan status urine dapat 

meningkatkan risiko infeksi saluran kemih (Johnson, 2004).Inkontinensia 

stress juga dapat terjadi setelah melahirkan akibat kerusakan saraf 

pudendal di cabang perineum (Abbott et al, 1997). Bila hal ini menetap 

selama periode pascanatal, perlu dilakukan tindakan medis. Menurut 

Johnson (2004) bagian penting dari peran dan tanggung jawab perawat 

adalah melakukan pencatatan khususnya bila ibu mengalami kesulitan 

berkemih (disuria). Pencatatan harus meliputi jumlah urin dan 

frekuensinya, serta gejala yang mengikuti disuria seperti rasa pedih. 

2.2.3 Refleks Berkemih  
 

Selama kandung kemih terisi, banyak yang menyertai diantaranya 

adalah kontraksi berkemih yang mulai nampak, seperti gelombang tekanan 

akut (gelombang tajam dengan garis putus-putus). Keadaan ini disebabkan 
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karena reflex peregangan yang dimulai oleh reseptor regang sensorik pada 

dinding kandung kemih, khususnya oleh reseptor pada uretra posterior ketika 

daerah ini mulai terisi urin pada tekanan kandung kemih yang lebih tinggi. 

Sinyal sensorik dari reseptor regang kandung kemih dihantarkan ke segmen 

sacral medulla spinalis melalui nervus pelvikus dan kemudian secara reflex 

kembali ke kandung kemih melalui saraf parasimpatis melalui saraf yang 

sama.Ketika kandung kemih hanya terisi sebagian, kontraksi berkemih 

inibiasanya secara spontan berelaksasi setelah beberapa detik, otot detrusor 

berhenti berkontraksi dan tekanan turun kembali ke garis basal. Karena 

kandung kemih terus terisi, reflex berkemih menjadi bertambah sering dan 

menyebabkan kontraksi otot detrusor lebih kuat. 

Sekali refleks berkemih mulai timbul, refleks ini akan “menghilangkan 

sendiri”. Artinya, kontraksi awal kandung kemih selanjutnya akan 

mengaktifkan reseptor regang untuk menyebabkan peningkatan selanjutnya 

pada impuls sensorik ke kandung kemih dan refleks kontraksi kandung kemih 

lebih lanjut. Jadi, siklus ini berulang dan berulang lagi sampai kandung kemih 

mencapai kontraksi yang kuat. Kemudian, setelah beberapa detik sampai lebih 

dari satu menit, refleks yang menghilang sendiri ini mulai melemah dan siklus 

regenerative dari refleks miksi ini berhenti, menyebabkan kandung kemih 

berelaksasi. 

Sekali refleks berkemih terjadi tetapi tidak berhasil mengosongkan 

kandung kemih, elemen saraf dari refleks ini biasanya tetap dalam keadaan 

terinhibisi selama beberapa menit sampai satu jam atau lebih sebelum refleks 

berkemih lainnya terjadi. Karena kandung kemih semakin terisi, refleks 

berkemih menjadi semakin sering dan semakin kuat. Sekali refleks berkemih 
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menjadi cukup kuat, hal ini juga menimbulkan refleks lain, yang berjalan 

melalui nervus pudendal ke sfingter eksternus untuk menghambatnya. Jika 

inhibisi ini lebih kuat dalam otak daripada sinyal konstriktor volunter ke 

sfingter eksterna, berkemih pun akan terjadi. Jika tidak, berkemih tidak akan 

terjadi sampai kandung kemih terisi lagi dan refleks berkemih menjadi makin 

kuat (Guyton, 1997). 

Kesulitan miksi mngkin pada 24 jam setelah melahirkan karena reflex 

penekanan aktivitas detrusor yang disebabkan oleh tekanan pada kandung 

kemih selama melahirkan. Ibu mungkin merasa kurang nyaman ketika dieresis 

muncul setelah melahirkan. Kehamilan menyebabkan dilatasi dan peregangan 

pelvis renalis dan ureter, tetapi akan kembali normal pada minggu keempat. 

Jika terjadi inkontinensia urine, sehingga ibu tidak berkemih dalam 6 jam 

pertama maka diperlukan kateterisasi. Relaksasi otot kandung kemih akan 

menghilang setelah 3 minggu. Setelah persalinan, vagina meregang dan 

membentuk lorong berdinding lunak dan luas yang ukurannya secara 

perlahan mengecil, tetapi jarang kembali ke ukuran mullipara. Kadang-kadang 

pada persalinan lama, ditemukan edema dan memar pada dinding vagina. 

Rugae terlihat kembali pada minggu ketiga. Hymen muncul sebagai jaringan 

kecil yang selama proses sikatrisasi diubah menjadi karunkulae mirtiformis 

yang merupakan cirri khas wanita. 
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Tabel 2.2 Perubahan Normal Pada Uterus Selama Masa Nifas 

 Bobot 
Uterus 

Diameter Uterus Palpasi Serviks 

Pada akhir persalinan 900 Gram 12,5 Cm Lembut/Lunak 
Pada akhir minggu ke – 
1 

450 Gram 7,5 Cm 2 Cm 

Pada akhir minggu ke – 
2 

200 Gram 5,0 Cm 1 Cm 

Sesudah 6 minggu 60 Gram 2,5 Cm Menyempit 

(Bahiyatun, 2009)  
 

2.2.4 Faktor yang Mempengaruhi Eliminasi Urine 

a. Asupan Cairan 

Untuk dapat berfungsi normal, ginjal memerlukan 2000-2500 ml per hari, 

meskipun Kilpatrick (1997) menyatakan bahwa 1200-1500 ml saja sudah 

memadai dan bidan harus mendorong asupan cairan secara teratur (Johnson, 

2004). 

b. Respon Keinginan Awal Untuk Berkemih 

Kebiasaan mengabaikan keinginan awal untuk berkemih dapat menyebabkan 

urine banyak tertahan di dalam vesika urinaria, sehingga mempengaruhi 

ukuran vesika urinaria dan jumlah pengeluaran urine. 

c. Posisi 

Sensitivitas daerah yang mengalami episiotomi atau luka koyak bisa 

menimbulkan rasa terbakar dan/atau nyeri saat berkemih. Rasa terbakar juga 

bisa dikurangi dengan berdiri mengangkang di toilet sambil berkemih 

sehingga aliran langsung turun, tanpa menyentuh tempat-tempat nyeri 

(Murkoff H, 2007). 
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d. Stress Psikologis 

Meningkatnya stress dapat meningkatkan frekuensi keinginan berkemih. Hal 

ini karena meningkatnya sensitivitas untuk keinginan berkemih dan jumlah 

urine yang diproduksi. 

e. Anastesi  

Jika ibu menjalani anastesi epidural atau spinal, prosedur ini dapat berefek 

pada sensor neurologis yang mengendalikan urine dan alirannya. Obat atau 

anastesi bisa mengurangi kepekaan kandung kemih atau kewaspadaan ibu 

memahami sinyal tersebut (Murkoff H, 2007). 

f. Tingkat Aktivitas 

Eliminasi urine membutuhkan tonus otot vesika urinaria yang baik untuk 

fungsi sphincter. Kemampuan tonus otot didapatkan dengan beraktivitas. 

Hilangnya tonus otot vesika urinaria dapat menyebabkan kemampuan 

pengontrolan berkemih menurun (Aziz,2008). 

g. Tonus Otot 

Lemahnya otot dasar panggul, misalnya setelah persalinan pervaginam, 

pemasangan kateter menetap atau konstipasi yang terlalu lama dapat 

mempengaruhi urinasi. Dilakukannya latihan otot dasar panggul secara teratur 

agar volume otot meningkat. Hal ini meningkatkan tekanan maksimal 

penutupan uretra, meningkatkan kontraksi refleks yang lebih kuat yang diikuti 

dengan peningkatan tekanan intra abdominal (Johnson, 2004). 
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h. Pembedahan  

Pembedahan berefek menurunkan filtrasi glomerulus sebagai dampak dari 

pemberian obat anestesi sehingga menyebabkan penurunan jumlah produksi 

urine (Aziz, 2008). 

2.2.5 Gangguan Kebutuhan Eliminasi Urine 

a. Retensi Urine 

Retensi urine merupakan penumpukan urine dalam kandung kemih akibat 

ketidakmampuan kandung kemih untuk mengosongkan kandung kemih. 

Hal ini menyebabkan distensi vesika urinaria atau merupakan keadaan 

ketika seseorang mengalami pengosongan kandung kemih yang tidak 

lengkap.Dalam keadaan distensi, vesika urinaria dapat menampung urine 

sebanyak 3000 – 4000 ml urine. 

Tanda klinis retensi diantaranya adalah adanya ketidaknyamanan pada 

daerah pubis, terjadi distensi vesika urinaria, pasien memiliki perasaan 

ketidaksanggupan untuk berkemih, sering berkemih saat vesika urinaria 

berisi sedikit urine (25-560 ml), terjadi ketidakseimbangan jumlah urine 

yang dikeluarkan dengan asupannya, dapat meningkatkan keresahan dan 

keinginan berkemih dan adanya penumpukan urine sebanyak 3000-4000 

ml dalam kandung kemih. Penyebab yang terjadi yaitu : Operasi pada 

daerah abdomen bawah, pelvis vesika urinaria, adanya trauma sumsum 

tulang belakang, tekanan uretra yang tinggi karena otot detrusor yang 

lemah, sphincter yang kuat, sumbatan (struktur uretra dan pembesaran 

kelenjar prostat) (Aziz,2008). Retensi urine memberikan gejala gangguan 

berkemih, termasuk diantaranya kesulitan buang air kecil, pancaran 
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kencing lemah, lambat dan terputus-putus, rasa tidak puas, dan keinginan 

untuk mengedan atau memberikan tekanan pada suprapublik saat 

berkemih. 

b. Inkontinensia Urine 
 
Inkontinensia urine merupakan ketidakmampuan otot sphincter eksternal 

sementara atau menetap untuk mengontrol ekskresi urine. Secara umum, 

penyebab dari inkontinensia urine adalah : proses penuaan (Aging process), 

pembesaran kelenjar prostat, serta penurunan kesadaran, serta 

penggunaan obat narkotik dan sedatif (Aziz, 2008). Adapun jenis-jenis 

inkontinensia urine adalah sebagai berikut: 

1. Inkontinensia stres (Stres Inkontinence) 

Keluarnya urin diluar pengaturan berkemih, biasanya dalam 

jumlah sedikit, akibat peningkatan tekanan intra abdominal. 

Hal ini terjadi karena terdapat kelemahan jaringan sekitar 

muara vesika urinari dan uretra. Keluhan khas yaitu 

mengeluarkan urine sewaktu batuk, bersin, menaiki tangga 

atau melakukan gerakan mendadak, berdiri sesudah berbaring 

atau duduk. Gerakan semacam itu dapat meningkatkan 

tekanan dalam abdomen dan karena itu juga di dalam 

kandung kemih. Otot uretra tidak dapat melawan tekanan ini 

dan keluarlah urine. Biasanya masalah ini bersifat sementara 

dan dapat diatasi dengan kateterisasi intermiten, dengan 

karakter yang ditinggalkan atau lebih baik dengan drainase 

kandung kemih suprapubik. 
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3. Inkontinensia Luapan (overflow) 

Inkontinensia luapan yaitu keluarnya urine secara involunter 

ketika tekanan intravesikal melebihi tekanan maksimal uretra 

akibat dari distensi kandung kemih tanpa adanya aktifitas 

detrusor. Terjadi pada keadaan kandung kemih yang lumpuh 

akut atau kronik yang terisi terlalu penuh, sehingga tekanan 

kandung kemih dapat naik tinggi sekali tanpa disertai 

kontraksi sehingga akhirnya urine menetes lewat uretra secara 

intermitten atau keluar tetes demi tetes. Penyebab kelainan ini 

berasal dari penyakit neurogen, seperti akibat cedera vertebra, 

sklerosis multipel, penyakit serebrovaskular, 

meningomyelokel, trauma kapitis, serta tumor otak dan 

medula spinalis. 

4. Fistula urine 

Fistula urine sebagian besar akibat persalinan, dapat terjadi 

langsung pada waktu tindakan operatif seperti seksio sesar, 

perforasi dan kranioklasi, dekapitasi, atau ekstraksi dengan 

cunam. Dapat juga timbul beberapa hari sesudah partus lama, 

yang disebabkan karena tekanan kepala janin terlalu lama pada 

jaringan jalan lahir di tulang pubis dan simfisis, sehingga 

menimbulkan iskemia dan kematian jaringan di jalan lahir 

(Suparman, 2008). 
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c. Enuresis 

Enuresis merupakan ketidaksanggupan menahan kemih (mengompol) 

yang diakibatkan tidak mampu mengontrol sphincter eksterna. Biasanya, 

enuresis terjadi pada anak atau orang jompo. Umumnya, enuresis terjadi 

pada malam hari (nocturnal enuresis). 

Faktor penyebab enuresis adalah sebagai berikut : Kapasitas vesika 

urinaria lebih besar dari normal, anak-anak yang tidurnya bersuara dan 

tanda-tanda dari indikasi keinginan berkemih tidak diketahui. Hal itu 

mengakibatkan terlambatnya bangun tidur untuk ke kamar mandi, vesika 

urinaria peka rangsang, dan seterusnya, tidak dapat menampung urine 

dalam jumlah besar, suasana emosional yang tidak menyenangkan di 

rumah (misalnya, persaingan dengan saudara kandung atau cekcok 

dengan orang tua), orang tua yang mempunyai pendapat bahwa anaknya 

akan mengatasi kebiasaanya tanpa dibantu dengan mendidiknya, infeksi 

saluran kemih, perubahan fisik, atau neurologis system perkemihan, 

makanan yang banyak mengandung garam dan mineral, anak yang takut 

jalan gelap untuk ke kamar mandi (Aziz,2008). 

2.3 Konsep Post Partum 

2.3.1 Definisi Post Partum 

Post partum berasal dari kata Pueryang artinya bayi dan 

parousmelahirkan, masa nifas (puerperium) merupakan masa pemulihan 

kembali, mulai dari persalinan selesai sampai fungsi kerja alat-alat kamdungan 

kembali seperti saat sebelum hamil. Lama masa nifas yaitu 6-8 minggu 

(Bahiyatun, 2009). Post partum adalah berawal setelah plasenta lahir dan 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

30 
 

 

berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan semua atau 

sebelum hamil, yang berlangsung selama kira-kira 6 minggu (Syafrudin, 2009). 

Sedangkan menurut Wiknjosastro (1999, dalam Indriyani, 2013) menjelaskan 

bahwa masa Puerperium atau masa nifas dimulai setelah partus selesai dan 

berakhir kira-kira 6 minggu.Akan tetapi, seluruh alat genetal baru pulih 

kembali seperti sebelum kehamilan dalam waktu 3 bulan. 

2.3.1 Tahapan Post Partum 

a. Puerperium Dini 

Setelah ibu melakukan persalinan diharapkan ibu untuk melakukan istirahat 

secara penuh. Dikatakan puerperium dini ketika ibu telah diperbolehkan 

berdiri dan berjalan oleh tenaga medis (contoh : dokter, perawat, maupun 

bidan).  

b. Puerperium Intermedial 

Kepulihan menyeluruh alat-alat genetal dalam waktu 6 – 8 

minggu.Dianjurkan untuk ibu postpartum untuk melakukan istirahat secara 

penuh untuk pengembalian alat-alat genetal secara maksimal. 

c. Remote Puerperium 

Yaitu waktu yang diperlukan utuk pulih dan sehat sempurna, terutama bila 

selama hamil atau waktu persalinan mempunyai komplikasi.Waktu untuk 

sehat sempurna mungkin beberapa minggu, bulan atau tahun (Bahiyatun, 

2009). 

2.3.2 Perubahan Fisiologi Pada Masa Postpartum (Puerperium) 

a. Perubahan Reproduksi 

Dalam masa nifas atau perineum alat-alat genetalia interna maupun eksterna 

akan berangsur-angsur pulih kembali seperti keadaan semula sebelum hamil. 
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perubahan-perubahan alat genetal ini dalam keseluruhannya disebuut 

involusi. 

1. Uterus 

Uterus secara berangsur-angsur menjadi kecil (involusi) sehingga 

akhirnya kembali seperti sebelum hamil. Tinggi fundus uteri (TFU) 

dan berat badan uterus menurut masa involusi adalah saat bayi baru 

lahir TFU setinggi pusat dengan berat 1000 gram, saat plasenta lahir 

TFU 2 jari bawah pusat dengan berat 750 gram, 1 minggu setelah 

melahirkan TFU pertengahan pusat sympisis dengan berat 500 gram, 

2 minggu setelah bersalin TFU tidak teraba di atas symspisis dengan 

350 gram, 6 minggu setelah melahirkan TFU bertambah kecil dengan 

berat b50 gram, dan setelah 8 minggu TFU sebesar normal dengan 

berat 30 gram. 

Tabel 2.3 Tinggi Fundus dan Berat Uterus Menurut Masa Involusi 

Involusi Tinggi Fundus 
Uteri 

               Berat Uterus 

Plasenta lahir 
7 hari (1 minggu) 
14 hari (2 minggu) 
42 hari (6 minggu) 
 

Setinggi pusat 
Pertengahan pusat simpisis 
Tidak teraba 
Normal 
 

1000 gram 
500 gram 
350 gram 
60 gram 

(Risa, 2014) 
 

2. Bekas Implantasi Plasenta 

Plasental bed mengecil karena kontraksi da menonjol ke kavum uteri 

dengan diameter 7,5 cm. Sesudah 2 minggu menjadi 3,5 cm pada 

minggu keenam 2,4 cm dan akhirnya pulih. 
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3. Luka-Luka Pada Jalan 

Luka-luka pada jalan lahir bila tidak disertai infeksi akan sembuh 

dalam 6-7 hari. Dianjurkan untuk tidak melakukan aktivitas yang 

dapat menghambat penyembuhan luka pada jalan lahir. 

4. Rasa sakit 

Rasa sakit yang disebut after pain disebabkan kontraksi rahim, 

biasanya berlangsung 2-4 hari pascapersalinan perlu diberikan 

pengertian pada ibu mengenai hal ini dan bila terlalu mengganggu 

dapat diberikan obat-obat antisakit dan antimulas. 

5. Lokea 

Lokea adalah cairan sekret yang berasal dari kavum uteri dan vagina 

selama masa nifas. Macam-macam lochea antara lain lokea rubra 

(cruenta) berisi darah segar sisa-sisa selaput ketuban, sel-sel decidua, 

verniks kaseosa,lanugo, dan mekoneum selama 2 hari pascapersalinan. 

Lokea sanguinolenta berwarna merah kuning berisi darah dan lendir 

hari 3- 7 pasca persalinan.Lokea serosa berwarna kuning, cairan tidak 

berdarah lagi pada hari 7- 14 pascapersalinan. Lokea alba, yaitu cairan 

putih setelah 2 miggu pascapersalinan, lokea purulenta bila terjadi 

infeksi, dan lochiastasis bila lochea tidak lancar keluarnya. 

6. Serviks 

Setelah persalinan bentuk serviks agak menganga seperti corong 

berwarna merah kehitaman. Konsistensinya lunak, kadang-kadang 

terdapat perlukaan - perlukaan kecil. Setelah bayi lahir, tangan masih 
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bisa masuk rongga rahim, setelah 2 jam dapat dilalui 2-3 jari dan 

setelah 7 hari dapat dilalui 1 jari. 

7. Ligamen-ligamen  

Ligamen, fasia, dan diafragma pelvis yang meregang pada waktu 

persalian, secara berangsung-angsur menjadi ciut atau mengecil dan 

pulih kembali sehingga tidak jarang uterus jatuh ke belakang dan 

menjadi retrofleksi karena ligamentum rotundum menjadi kendor 

(Indriyani, 2013). 

2.3.3 Perubahan Fungsi Eliminasi Urine 

Perubahan fungsi eliminasi urine merupakan keadaan seseorang yang 

mengalami gangguan pada eliminasi urine karena obstruksi anatomis, 

kerusakan motoric sensorik, dan infeksi saluran kemih. Perubahan hormonal 

pada masa hamil (kadar steroid yang tinggi) turut menyebabkan peningkatan 

fungsi ginjal, sedangkan penurunan kadar steroid setelah melahirkan 

diakibatkan penurunan fungsi ginjal. Menurut Reeder Martin, 2012 

mengatakan bahwa penyediaan mukosa pada kandung kemih setelah 

melahirkan menunjukkan berbagai tingkat edema dan hyperemia dengan 

berkurangnya isi kandung kemih. Hal ini mengakibatkan penurunan sensasi 

pada peningkatan tekanan, peningkatan kapasitas, distensi yang berlebihan 

berupa inkontinensia, serta pengosongan kandung kemih yang belum 

sempurna. Perawatan postpartum mencakup pemantauan dengan cermat 

terhadap kondisi kandung kemih. Distensi dan retensi urin adalah kejadian 

umum dandapatmenyebabkan ketidaknyamanan serta pre disposisi infeksi. 

Pengosongan kandung kemih yang memadai biasanya dikembalikan dalam 
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waktu 5 sampai 7 hari. Adapun perubahan fungsi eliminasi adalah sebagai 

berikut: 

1. Frekuensi  

Frekuensi merupakan banyaknya jumlah berkemih dalam sehari. 

Peningkatan frekuensi berkemih dikarenakan meningkatnya 

jumlah cairan yang masuk. Frekuensi yang tinggi tanpa suatu 

tekanan asupan cairan dapat disebabkan oleh sistitis frekuensi 

tinggi dapat ditemukan juga pada keadaan hamil (Aziz, 2008). 

1. Disuria  

Disuria adalah rasa sakit dan kesulitan dalam berkemih. Hal ini 

sering ditemukan pada penyakit infeksi saluran kemih, trauma dan 

struktur uretra. 

2. Poliuria 

Poliuria merupakan produksi urine abnormal dalam jumlah besar 

oleh ginjal, tanpa adanya peningkatan asupan cairan. Biasanya, hal 

ini dapat ditemukan pada penyakit diabetes mellitus dan penyakit 

ginjal kronis ( Aziz,2008). 

3. Urgensi 

Urgensi merupakan perasaan seseorang yang takut mengalami 

inkontinensia jika tidak berkemih. Pada umumnya, memiliki 

kemampuan yang buruk dalam mengontrol sphincter eksternal. 

Biasanya, perasaan segera ingin berkemih terjadi karena kurangnya 

pengontrolan pada sphincter (Aziz, 2008). 
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2.3.4 Perubahan Muskuskeletal 

Abdomen sering menjadi sangat lunak dan lemah parahnya diastasis 

tergantung pada: Kondisi keadaan umum ibu dan tonus ototnya, senam nifas 

yang dilakukan setiap kali setelah melahirkan, kehamilan kembar. Otot-otot 

abdomen yang mengalami pengendoran selama kehilangan secara bertahap 

akan kembali pada akhir masa nifas senam nifas perlu dianjurkan untuk 

memulihkan keadaan ini (Marmi, 2012). 

2.3.5 Perubahan Tanda-Tanda Vital  

1) Suhu tubuh 

Suhu tubuh wanita inpartu tidak lebih dari 37,2 ◦ C. sesudah partus dapat 

naik kurang lebih 0,5◦ C dari keadaan normal, namun tidak akan melebihi 

8 ◦C. sesudah 2 jam pertama melahirkan umumnya suhu badan akan 

kembali normal. Bila suhu lebih dari 38◦ C, kemungkinan terjadi infeksi 

pada klien. 

2) Nadi 

Denyut nadi normal pada orang dewasa 60-80 kali per menit. Pasca 

melahirkan, denyut nadi dapat menjadi bradikardi maupun lebih cepat. 

Denyut nadi yang melebihi 100 kali per menit, harus waspada 

kemungkinan infeksi atau perdarahan post partum. 

3) Pernafasan 

Frekuensi pernafasan normal pada orang dwasa adalah 16-24 kali per 

menit. Pada ibu post artum umunya pernafasan lambat atau normal. Hal 

ini dikarenakan ibu dalam keadaan pemulihan atau dalam kondisi 

istirahat. Keadaan pernafasan selalu berhubungan dengan keadaan suhu 
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dan denyut nadi. Bila suhu nadi tidak normal, pernafasan juga akan 

mengikutinya, apabila ada gangguan khusus pada saluran nafas. Bila 

pernafasan pada masa post partum menjadi lebih cepat, kemungkinan ada 

tanda-tanda syok ( Risa&Rika, 2014). 

4) Tekanan darah 

Tekanan darah adalah tekanan yang dialami darah pada pembuluh arteri 

ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh anggota tubuh manusia. 

Tekanan darah normal manusia adalah sistolik 90-120 mmHg dan 

diastolic 60-80 mmHg. Pasca melahirkan pada kasus normal, tekanan 

darah biasanya tidak berubah. Perubahan tekanan darah menjadi rendah 

pasca melahirkan dapat diakibatkan oleh perdarahan. Sedangkan tekanan 

darah tinggi pada post partu merupakan tanda terjadinya pre eklamsia 

post partum. Namun demikian, hal tersebut sangat jarang terjadi. 

2.3.6 Perubahan Psikologi Pascapersalinan 

Beberapa penulis mengatakan dalam minggu pertama setelah melahirkan, 

banyak wanita menunjukkan gejala - gejala psikiatrik, terutama gejala depresi 

dari ringan sampai berat serta gejala neurosis traumatik. Biasanya ibu dapat 

sembuh kembali tanpa atau dengan pengobatan. Jadi hal yang perlu 

diperhatikan, yaitu adaptasi psikososial pada masa pascapersalinan. Dalam 

menjalani adaptasi tersebut ibu akan melalui fase-fase sebagai berikut: 

a. Fase Taking In 

Fase ini merupakan periode ketergantungan yang berlangsung dari 

hari pertama sampai hari kedua setelah melahirkan. Pada saat ini 

fokus perhatian ibu terutama pada dirinya sediri. Pengalaman selama 

proses persalinan sering diceritakan kembali. Kelelahan membuat ibu 
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cukup perlu istirahat untuk mencegah kurang tidur. Oleh karena itu, 

kondisi ini perlu dipahami dengan menjaga komunikasi yang baik. 

b. Fase Taking Hold 

Fase ini berlangsung antara 3-10 hari setelah melahirkan. Ibu merasa 

khawatir akan ketidakmampuan dan rasa tanggung jawabnya dalam 

merawat bayi. Selain itu, perasaannya sangat sensitif sehingga mudah 

tersinggungjika komunikasinya kurang tepat. Oleh karena itu, pada 

fase ini merupakan kesempatan yang baik untuk menerima berbagai 

penyuluhan dalam merawat diri dan bayinya sehingga tumbuh rasa 

percaya diri. 

c. Fase Letting Go 

Fase ini merupakan fase menerima tanggung jawab akan peran 

barunya yang berlangsung sepuluh hari setelah melahirkan. ibu sudah 

mulai menyesuaikan diri dengan ketergantungan bayinya. Keinginan 

merawat diri dan bayinya meningkat pada fase ini (Indriyani, 2013). 

2.3.7 Hal – Hal yang Harus Diketahui Ibu Selama Menjalani Masa Nifas 

a. Aktivitas 

Aktivitas yang memiliki alas an yang kuat dan sangat dianjurkan untuk 

dilakukan adalah tidur siang berguna untuk memulihkan tenaga ibu. 

b. Higiene Personal 

Kebersihan diri ibu dapat membantu mengurangi sumber infeksi.Mandi 

setiap hari sangat dianjurkan, setelah ibu cukup kuat untuk beraktivitas 

melakukan hygiene personal. Hygiene personal dilakukan untuk 

mengurangi ketidaknyamanan pada ibu, misalnya mengganti pembalut. 
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c. Hubungan Seksual 

Hubungan seksual tidak boleh dilakukan segera karena involusi uteri 

belum kembali normal dan kemungkinan luka episiotomy belum pulih. 

d. Istirahat 

Setelah bayi lahir, kebanyakan wanita sangat emosional dan merasa letih. 

Umumnya, mereka tertidur sejenak. Ketika bangun, ibu sangat ingin 

melihat dan menggendong bayinya. Ibu dapat bangkit dari tempat tidur, 

tetapi banyak wanita lebih suka di tempat tidur selama 24 jam pertama dan 

mennikmati istirahatnya. Setelah itu, sebaiknya ibu bangkit dan berjalan 

melakukan aktivitas untuk meningkatkan otot-ototnya, meningkatkan 

aliran darah, dan mempercepat pengeringan lokea. 

e. Lokea 

Lokea adalah darah yang dibuang dari rahim yang telah mengerut kembali 

ke ukuran semula. Pada saat hamil rahim melindungi janin dari lingkungan 

luar, menyediakan gizi melalui plasenta, dan akhirnya dengan kontraksi 

ototnya mengeluarkan bayi ke dunia. Lokea terdiri dari darah tempat 

plasenta menempel dan luruhan dinding rahim yang berkembang sangat 

besar selama kehamilan. Dalam 5 hari pertama setelah kelahiran, lokea 

sebagian besar terdiri dari darah yang berwarna merah. Lima sampai 

sepuluh hari berikutnya warnanya menjadi coklat kemerahan karena 

jumlah darah yang hilang lebih sedikit dan lebih banyak luruhan dinding 

rahim yang dikeluarkan. Pada hari ke 12, warnanya pucat kekuning - 

kuningan atau putih, luruhan ini mungkin berlanjut dengan jumlah 

bervariasi selama 6 minggu. Biasanya, luruhan ini akan berhenti pada akhir 
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minggu ke 3. Lama lokea merah bervariasi, kadang-kadang masih berlanjut 

10 hari atau lebih, atau lokea merah mungkin muncul ada mminggu 

berikutnya. 

f. After pain 

Jika perineum robek atau dilakukan episiotomy saat melahirkan, ibu akan 

merasakan sakit di perineum yang mungkin berlanjut beberapa minggu 

atau kadang-kadang sampai beberapa bulan. Jika pasien mengalami 

sembelit dan merasa kurang nyaman, sebaiknya ia meminta pengobatan. 

Biasanya obat pencahar ringan seperti senokot atau obat pencahar 

supositoria (seperti Bisacodyl) diberikan. Ambeien sering terjadi selama 

kehamilan, kadang juga terjadi selama persalinan. Pada beberapa wanita, 

menyebabkan rasa tidak nyaman. Pengobatannya menggunakan salep 

penahan rasa sakit dan berusaha mendorongnya ke dalam lubang anus 

setelah membuang kotoran (BAB). 

g. Sakit punggung  

Sakit punggung tamak lazim pada wanita yang memakai obat bius epidural 

atau menjalani tahap kedua persalinan yang panjang. Beberapa wanita juga 

melaporkan sakit di leher atau di bahu. Sakit punggung ini terjadi selama 

beberapa minggu atau kadang - kadang beberapa bulan setelah melahirkan. 

h. Eliminasi 

Dalam 24 jam pertama setelah melahirkan, kadang-kadang ibu merasa 

susah berkemih karena robekan selama melahirkan pada jaringan vagina 

dan jaringan sekeliling kandung kemih. Periksa dini di rumah sakit akan 

membantu masalah tersebut. Beberapa wanita mengalami kesulitan 
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menahan keluarnya urine sehingga selalu basah dalam beberapa minggu 

atau bulan setelah melahirkan. 

i. Depresi pascapartum 

Depresi terdeteksi secara klinis biasanya muncul pada 6 – 12 minggu 

pertama setelah kelahiran, tetapi mungkin tidak akan diketahui sampai jauh 

setelah itu. Ibu yang rentang terhadap depresi adalah : (a) Ibu dengan 

riwayat keluarga atau riwayat pribadi yang mengalami depresi, (b) Tidak 

mempunyai pengalaman menjadi orang tua di masa anak-anak atau remaja, 

misalnya tidak mempunyai saudara kandung untuk dirawat,  

(c) Tidak mempunyai keluarga yang tidak stabil atau kasar di masa anak-

anak dan remaja, (d) Tidak mempunyai dukungan positif dari suami atau 

pasangan selama setelah melahirkan, (e) Pernah didiagnosis menderita 

depresi selama kehamilan (f) Terputus dari saudara dekat atau teman yang 

dapat merawat bayi dari waktu ke waktu (g) Mungkin mempunyai 

pengalaman negatif dalam berhungan dengan professional kesehatan 

selama kehamilan (misalanya: tidak ada komunikasi dan informasi). 

Beberapa tanda depresi adalah kesedihan, sulit tidur, hilang selera makan, 

hilang konsentrasi, perasaan tidak dapat mengatasi suatu masalah, peka, 

dan cemas. Dalam kasus yang lebih parah, konsultasi psikiatris mungkin 

diperlukan. 

j. Kontrasepsi 

Pemberian ASI berarti memberi susu dari payudara ibu secara teratur. 

Dengan demikian ibu akan terlindung terhadap kehamilan dan tidak perlu 

menggunakan kontrasepsi. Jika ibu memilih menggunakan pengganti ASI, 

resiko kehamilan terjadi 6 minggu setelah melahirkan (Syafrudin, 2009). 
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2.4 Konsep Sectio Caesarea 

2.4.1 Definisi Sectio Caesarea 

Sectio Caesarea adalah suatu pembedahan guna melahirkan janin lewat insisi 

pada dinding abdomen dan uterus persalinan buatan, sehingga janin 

dilahirkan melalui perut, dinding perut dan dinding rahim agar anak lahir 

dengan keadaan utuh dan sehat ( Sugeng & Kristiyanasari, 2012). Menurut 

Rantauprapat (2015), sectio caesarea adalah suatu persalinan buatan, dimana 

janin dilahirkan melalui suatu insisi pada dinding perut dan dinding rahim 

dengan syarat rahim dalam keadaan utuh serta berat janin diatas 500 gram. 

2.4.2 Jenis – Jenis Operasi Sektio Caesarea 

a. Abdomen (sectio caesarea abdominalis) 

1. sectio caesarea transperitonealis: 

Sectio caesarea klasik atau corporal dengan insisi memanjang pada 

korpus uteri dilakukan dengan membuat sayatan memanjang pada 

korpus uteri kira – kira sepanjang 10cm. kelebihannya: mengeluarkan 

janin lebih cepat, tidak mengakibatkan komplikasi kandung kemih, 

sayatan bisa diperpanjang proksimal atau distal. Kekurangannya: 

infeksi mudah menyebar, dan sering mengakibatkan ruptur uteri pada 

persalinan berikutnya. 

Sectio caesarea ismika atau profunda atau low cervical dengan insisi 

pada segmen bawah rahim dilakukan dengan membuat sayatan 

melintang konkaf pada segmen bawah rahim kira – kira 10cm. 

kelebihannya: penjahitan dan penutupan luka lebih mudah, mencegah 

isi uterus ke rongga peritoneum, kemungkinan rupture uteri lebih 
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keci. Kekurangannya: luka dapat melebar, dan keluhan kandung 

kemih postoperative tinggi.  

2. Sectio Caesarea Ekstraperitonealis 

 Sectio caesarea yang dilakukan tanpa membuka peritoneum 

parientalis dengan demikian tidak membuka kavum abdominal.  

b. Vagina ( Sectio Caesarea Vaginalis) 

Menurut arah sayatan pada rahim, sectio caesarea dapat dilakukan sebagai 

berikut: 

1. sayatan memanjang (vertical) menurut kronig. 

2. Sayatan melintang (transversal) menurut Kerr 

3. Insisi Klasik 

4. Sayatan huruf T terbalik (T-incision) 

2.4.3 Indikasi Ibu 

c. Panggul Sempit Absolut 

Pada panggul ukuran normal, apapun jenisnya yaitu panggul ginekoid, 

anthropoid, android, dan platipelloid. Kelahiran pervaginum janin dengan 

berat badan normal tidak akan mengalami gangguan. Panggul sempit 

absolute adalah ukuran konjungata vera kurang dari 10cm dan diameter 

transversa kurang dari 12cm. 

Oleh karena panggul sempit, kemungkinan kepala tertahan di pintu atas 

panggul lebih besar, maka dalam hal ini serviks uteri kurang mengalami 

tekanan kepala. Hal ini dapat mengakibatkan inersia uteri serta lambatnya 

pembukaan serviks (Prawirohardjo, 2009).  
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d. Tumor yang Dapat Mengakibatkan Obstruksi 

Tumor dapat merupakan rintangan bagi lahirnya janin pervaginam. 

Tumor yang dapat dijumpai berupa mioma uteri, tumor ovarium, dan 

kanker rahim. Adanya tumor bias juga menyebabkan resiko persalinan 

pervaginam menjadi lebih besar. Tergantung dari jenis dan besarnya 

tumor, perlu dipertimbagkan apakah persalian dapat berlangsung melalui 

vagina atau harus dilakukan tindakan section caesarea. 

Pada kasus mioma uteri, dapat bertambah besar karena pengauh hormon 

estrogen yang meningkat dalam kehamilan. Dapat pula terjadi gangguan 

sirkulasi dan menyebabkan perdarahan. Mioma subserosum yang 

bertangkai dapat terjadi torsi atau terpelintir sehingga menyebabkan rasa 

nyeri hebat pada ibu hamil (abdomen akut). Selain itu, distosia tumor juga 

dapat menghalangi jalan lahir.  

Tumor ovarium mempunyai arti obstetric yang lebih penting. Ovarium 

merupakan tempat yang paling banyak ditumbuhi tumor. Tumor yang 

besar dapat menghambat pertumbuhan janin sehingga menyebabkan 

abortus dan bayi premature, selain itu juga dapat terjadi torsi. Tumor 

seperti ini harus diangkat pada usia kehamilan 16 – 20 minggu. 

Adapun kanker rahim, terbagi menjadi dua; kanker leher rahhim dan 

kanker korpus rahim. Pengaruh kanker rahim pada persalinan antara lain 

dapat menyebabkan abortus, menghambat pertumbuhan janin, serta 

perdarahan dan infeksi (Mochtar, 1998). 
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e. Plasenta Previa 

  Perdarahan obstetric yang terjadi pada kehamilan trimester ketiga dan 

yang terjadi setelah anak atau plasenta lahir pada umumnya adalah 

perdarahan yang berat, dan jika tidak mendapat penanganan yang tepat 

bias mengakibatkan syok yang fatal. Salah satu penyebabnya adalah 

plasenta previa. 

Plasenta previa adalah plasenta yang letaknya abnormal, yaitu pada 

segmen bawah uterus sehingga dapat menutupi sebagian atau seluruh 

pembukaan jalan lahir. Pada keadaan normal plasenta terdapat di bagian 

atas uterus. Sejalan dengan bertambah besarnya rahim dan meluasnya 

segmen bawah rahim kea rah proksimal memungkinkan plasenta 

mengikuti perluasan segmen bawah rahim.  

Klasifikasi plasenta previa didasarkan atas terabanya jaringan plasenta 

melalui pembukaan jalan lahir. Disebut plasenta previa komplit apabila 

seluruh pembukaan tertutup oleh jaringan plasenta. Plasenta previa 

parsialis apabila sebagian permukaan  tertutup oleh jaringan plasenta dan 

disebut plasenta previa marginalis apabila pinggir plasenta berada teoat 

pada pinggir pembukaan ( Decherney, 2007). 

f. Ruptura Uteri 

Ruptura uteri baik yang terjadi dalam masa hamil atau dalam proses 

persalinan merupakan suatu malapetaka besar bagi wanita dan janin yang 

dikandungnya. Dalam kejadian ini boleh dikatakan sejumlah besar janin 

atau bahkan hamper tidak ada janin yang dapat diselamatkan, dan 

sebagian besar dari wanita tersebut meninggal akibat perdarahan, infeksi, 
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atau menderita kecacatan dan tidak mungkin bias menjadi hamil kembali 

karena terpaksa harus menjalani histerektomi (Prawirohardjo, 2009). 

Ruptura uteri adalah keadaan robekan pada rahim diamana telah terjadi 

hubungan langsung antara rongga amnion dengan rongga peritoneum 

(Mansjoer,1999). Kausa tersering rupture uteri adalah terpisahnya jaringan 

parut bekas section caesarea sebelumnya (Lydon, 2001). Selain itu, ruotur 

uteri juga dapat disebabkan trauma atau operasi traumatic, serta stimulus 

berlebihan. Namun kejadiaannya relative lebih kecil (Cumningham, 2005). 

g. Disfungsi Uterus 

Mencakup kerja uterus yang tidak adekuat. Hal ini menyebabkan tidak 

adanya kekuatan untuk mendorong bayi keluar dari rahim. Dan ini 

membuat kemajuan persalinan terhenti sehingga perlu penanganan 

dengan sectio caesarea (Prawirohardjo, 2009). 

h. Solutio Plasenta 

Disebut juga abrupsio plasneta, adalah terlepasnya sebagian atau seluruh 

plasenta sebelum janin lahir. Ketika plasenta terpisah, akan diikuti 

perdarahan maternal yang parah. Bahkan dapat menyebabkan kematian 

janin. Plasenta yang terlepas seluruhnya disebut solutio plasenta totalis, 

bila hanya sebagian disebut solutio plasenta parsialis, dan jika hanya 

sebagian kecil pinggiran plasenta yang terpisah disebut rupture sinus 

marginalis (Limpey, 2008). 

Frekuensi terjadinya solutio plasenta di Amerika sekitar 1% dan solutio 

plasenta yang berat mengarah pada kematian janin dengan angka kejadian 

sekitar 0,12% kehamilan atau 1:830 (Deering, 2008). 
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2.4.4 Indikasi Janin 

a. Kelainan Letak 

1. Letak Lintang 

Pada letak lintang, biasanya bahu berada di atas pintu atas panggul 

sedangkan kepala berada di salah satu fossa iliaka dan bokong 

pada sisi yang lain. Pada pemeriksaan inspeksi dan palpasi 

didapati abdomen biasanya umbilicus. Tidak ditemukan bagian 

bayi di fundus dan balotemen kepala teraba pada salah satu fossa 

iliaka. 

Penyebab utama presentasi ini adalah relaksasi berlebihan dinding 

abdomen akibat multiparitas yang tinggi. Selain itu bisa juga 

disebabkan janin premature, plasenta previa, uterus abnormal, 

cairan amnion berlebih dan panggul sempit (Cumningham, 2005). 

2. Presentasi Bokong 

Presentasi bokong adalah janin letak memanjang dengan bagian 

terendahnya bokong, kaki, atau kombinasi keduanya. Dengan 

insidensi 3 – 4% dari seluruh persalinan aterm. Presentasi bokong 

adalah malpresentasi yang paling sering ditemui. Sebelum usia 

kehamilan 28 minggu, kejadian presentasi bokong berkisar antara 

25 – 30% (Decherney, 2007). 

Factor resiko terjadinya presentasi bokong ini antara lain 

prematuritas, abnormalitas uterus, polihidamnion, plasenta previa, 

multiparitas dan riwayat presentasi bokong sebelumnya ( Fischer, 

2006). 
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3. Presentasi Ganda atau Majemuk 

Presentasi ini disebabkan terjadinya prolaps satu atau lebih 

ekstremitas pada presentasi kepala ataupun bokong. Kepala 

memasuki panggul bersamaan dengan kaki dan atau tangan. 

Factor yang meningkatkan kejadian presentasi ini antara lain 

prematuritas, multiparitas, panggul sempit, kehamilan ganda ( 

Prawihardjo, 2009). 

b. Gawat Janin 

Keadaan janin biasanya dimulai dengan menghitung denyut jantung 

janin (DJJ) dan memeriksa kemungkinan adanya mekonium di dalam 

cairan amnion. Untuk keperluan klinik perlu ditetapkan criteria yang 

termasuk keadaan gawat janin. 

Disebut gawat janin, bila ditemukan denyut jantung diatas 160/menit 

atau di bawah 100/menit, denyut jantung tak teratur, atau keluarnya 

mekonium yang kental pada awal persalinan ( Prawirohardjo, 2009). 

Keadaan gawat janin pada tahap persalinan memungkinkan dokter 

memutuskan untuk melakukan operasi. Terlebih apabila ditunjang 

kondisi ibu yang kurang mendukung. Sebagai contoh, bila ibu 

menderita hipertensi atau kejang pada rahim yang dapat mengakibatkan 

gangguan pada plasenta dan tali pusar. Sehingga aliran darah dan 

oksigen kepada janin menjadi terganggu. Kondisi ini dapat 

mengakibatkan janin mengalami gangguan seperti kerusakan otak. Bila 

tidak segera ditanggulagi, maka dapat menyebabkan kematian janin 

(Oxom, 2003). 
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c. Ukuran Janin 

Berat bayi lahir sekitar 400 gram atau lebih (giant baby), menyebabkan 

bayi sulit keluar dari jalan lahir. Umumnya pertumbuhan janin yang 

berlebihan disebabkan sang ibu menderita kencing manis (diabetes 

mellitus). Bayi yan lahir dengan ukuran yang besar dapat mengalami 

kmungkinan komplikasi persalinan 4 kali lebih besar daripada bayi 

dengan ukuran normal (Oxom, 2003). 

Menentukan apakah bayi besar atau tidak terkadang sulit. Hal ini dapat 

diperkirakan dengan cara: 

1.  Adanya riwayat melahirkan bayi dengan ukuran besar, sulit dilahirkan 

atau ada riwayat diabetes mellitus. 

2.  Kenaikan berat badan yang berlebihan tidak oleh sebab lainnya 

(edema,dll). 

3.  Pemeriksaan disproporsi sefalo atau feto-pelvik. 

2.4.5 Indikasi Ibu dan Janin 

a. Gemelli atau Bayi Kembar 

Kehamilan kembar atau multiple adalah kehamilan dengan dua janin 

atau lebih. Kehamilan multiple dapat berupa kehamilan ganda (2 janin), 

triplet (3 janin), kuadruplet (4 janin), quintuplet (5 janin) dan seterusnya 

sesuai dengan hokum hellin. 

Morbiditas dan mortalitas mengalami peningkatan yang nyata pada 

kehamilan dengan janin ganda. Oleh karena itu, mempertimbangkan 

kehamilan ganda sebagai kehamilan dengan komplikasi anemia pada ibu, 

durasi kehamilan yang memendek, abortus atau kematian janin baik 

salah satu atau keduanya, gawat janin, dan komplikasi lainnya. Demi 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

49 
 

 

mencegah komplikasi – komplikasi tersebut, perlu penanganan 

persalinan dengan sectio caesarea untuk menyelamatkan nyawa ibu dan 

bayi – bayinya (prawirohardjo, 2009). 

b. Riwayat Sectio Caesarea 

Sectio caesarea ulangan adalah persalinan dengan sectio caersarea yang 

dilakukan pada seorang pasien yang pernah mengalami sectio caesarea 

pada persalinan sebelumnya, elektif maupun emergency. Hal ini perlu 

dilakukan jika ditemui hal – hal seperti: 

1. Indikasi yang menetap pada persalinan sebelumnya seperti kasus 

panggul sempit. 

2. Adanya kekhawatiran ruptur uteri pada bekas operasi sebelumnya. 

 


