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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kategori Caerarea 

Menurut Septiari (2012) faktor resiko infek dalam kategori caesarea 

terdapat 4 kategori: 

1. Operasi Kotor 

Operasi ini yang melibatkan daerah dengan luka yang telah terjadi lebih 

dari 10 jam. Tanda-tanda klinis infeksi luka contohnya luka contohnya 

luka trauma yang lama, perforasi usus. Kemungkinan terjadi infeksi 40-

70%. OPerasi dilakukan apabila ada keadaan darurat saja. Luka traumatic 

> 6 jam dengan kehilangan jaringan dan tampak infeksi atau perforasi.  

2. Operasi Bersih 

Operasi pada keadaan prabedah tanpa adanya luka atau oerasi yang 

melibatkan luka steril, dan dilakukan dengan memeprhatikan prosedur 

aseptic dan antiseptic. Operasi bersih saluran pencernaan maupun saluran 

pernafasan serta saluran perkemihan tidak dibuka sehingga kemungkinan 

terjadi infeksi 2-4%. Contohnya hernia, tumor, payudara, tumot kulit. 

Luka operasi tidak einfeksi, tidak ada inflamasi dan tidak membuka trakus 

respiratus atau orofaring, traktus gastrointestinal, trakus genitarium dimana 

kasus operasi ini ditutup secara primer serta drainase tertutup. 

3. Operasi Bersih Terkontaminasi 

Opresai seperti keadaan diatas dengan daerah-daerah yang terlibat 

pembedahaan seperti saluran nafas, saluran kemih, atau pemasangan drain 

maka kemungkinan terjadi infeksi 5-15%. Contohnya prostatetomi, 

apendiktomi tanpa radang berat, kolesistektomi elektif. Luka operasi yang 

membuka trakus respiratorius, pencernaan, appendiks, vagina, orofaring. 

4. Operasi Terkontaminasi 

Operasi yang dikerjakan pad daerah dengan luka yang terjadi 6-10 jam 

dengan tau tanpa benda asing. Tanda-tanda infeksi tidak ada namun 

kontaminasi jelas karena saluran pernafasan, pencernaan atau perkemihan 
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dibuka. Tindakan darurat yang mengakibatkan prosedur aseptic dan 

antiseptic contohnya operasi usus besar, operasi kulit (luka kulit akibat 

trauma). Kemungkinan terjadina infeksi 16-25%. Luka operasi yang 

membuka semua sistem trakus kecuali ovarium dan nyata menjadi 

pencernaan baru, luka trauma dan insisi yang akut < 6 jam. 

2.2.  Definisi Sectio Caesarea 

 pada dinding abdomen dan uterus (Oxorn & Forte, 2010).  Bedah sesar 

(Sectio Caesaria) adalah pembedahan untuk melahirkan janin dengan 

membuk Sectio Caesaria (SC) adalah suatu pembedahan guna melahirkan 

anak lewat insisi a dinding perut dan dinding rahim. Ada tiga teknik sectio 

caesaria, yaitu transperitonealis, corporal (klasik), dan ekstraperitoneal 

(Mansjoer, et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Proses Sectio Caesarea 

 

Sectio caesarea adalah suatu persalinan buatan, dimana janin 

dilahirkan melalui suatu insisi pada dinding perut dan dinding rahim dengan 

sayatan rahim dalam keadaan utuh serta berat janin diatas 500 gram 

(Sarwono, 2010). Menurut Amru Sofian, Sectio Caesarea adalah suatu cara 

melahirkan janin dengan membuat sayatan pada dinding uterus melalui 

dinding depan perut (Amin & Hardhi, 2013). Sedangkan menurut Mochtar, et 

al (2012), sectio caesaria atau bedah sesar adalah suatu cara melahirkan janin 

dengan membuat sayatan pada dinding uterus melalui dinding depan perut 

atau vagina; atau bedah sesar adalah suatu histerotomia untuk melahirkan 

janin dari dalam rahim. 
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 Bedah caesar memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya 

adalah membuat persalinan menjadi lebih singkat, tidak ada kompresi jalan 

lahir, tidak ada sepsis dari jalan lahir, menurunkan resiko rupture(pendarahan 

uterus) setelah riwayat section caesaria. Kerugiannya adalah kemungkinan 

merusak kandung kemih dan usus, trombosit dan emboli, gangguan 

penyembuhan luka, kekhawatiran terjadinya rupture pada sectio caesaria 

berikutnya (Rabe, 2012). Kerugiannya adalah karena persalinan belum mulai, 

segmen bawah uterus belum terbentuk dengan baik sehingga menyulitkan 

pembedahan dan akan lebih mudah terjadinya antonia arteria dengan 

perdarahan karena uterus belum mulai dengan kontraksinya (Prawirohardjo, 

2011). 

Istilah bedah sesar (section caesarea) berasal dari perkataan latin 

caedere yang artinya memotong. Pengertian ini semula dijumpai dalam 

Roman Law (Lex Regia) dan Emperor’s Law (Lex Caesarea) yaitu undang-

undang yang menghendaki supaya janin dalam kandungan ibu-ibu yang 

meninggal harus dikeluarkan dari dalam rahim (Mochtar, et al., 2012). 

Tindakan bedah sesar pertama kali dilakukan untuk menolong kelahiran 

Julius Caesaryaitu kaisar Roma pada tahun 700 sebelum masehi. Namun, 

dalam sejarah kedokteran, bedah sesar baru disebut sebagai cara melahirkan 

bayi setelah tahun 1974, yaitu ketika seorang dokter di Virginia Amerika 

Serikat melakukan operasi pada istrinya (Kasdu, 2013). 

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa section 

caesaria merupakan prosedur bedah untuk melahirkan janin dari perut ibunya 

dengan melakukan irisan pada dinding perut dan rahim yang menembus 

abodemen dan uterus untuk mengeluarkan janin tersebut.  

2.3 Epidemiologi Sectio Caesarea 

Badan kesehatan dunia merekomendasikan bahwa angka persalinan 

dengan tindakan Sectio Ceasarea (SC) tidak boleh lebih dari 5-15% di 

negara-negara maju frekuensi SC berkisar antara 1,5-7%, sedangkan untuk di 

negara-negara berkembang proporsi kelahiran dengan SC berkisar 21,1% dari 

total yang ada (WHO, 2015). Angka kejadian Sectio caesarea di Indonesia 

menurut SDKI pada tahun 2012 adalah 921.000 dari 4.039.000 persalinan 
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atau sekitar 22,8% dari seluruh persalinan. Penanganan persalinan dengan 

sectio dengan proporsi tertinggi di DKI Jakarta (19,9%) dan terendah di 

Sulawesi Tenggara (3,3%) (Kemenkes, 2013). 

Di Indonesia, secara umum jumlah persalinan sectio caesarea adalah 

sekitar 30-80% dari total persalinan. Beberapa kerugian dari persalinan yang 

dijalani melalui bedah Caesar, yaitu adanya komplikasi lain yang dapat terjadi 

saat tindakan bedah Caesar dengan frekuensi diatas 11%. Antara lain cedera 

kandung kemih, cedera rahim, cedera pada pembuluh darah, cedera pada 

usus, dan infeksi yaitu: infeksi pada rahim endometritis dan infeksi akibat 

luka operasi (Depkes RI, 2013).  

Berdasarkan data Riskesdas tahun 2010, di Indonesia yang menjalani 

SC rata-rata sebesar 15,3%, dimana 13% di antaranya tidak mengalami 

komplikasi pada saat kehamilannya. Berdasarkan data dari hasil studi RS 

Pemerintah oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (2012), menunjukkan 

peningkatan angka SC dari 5% menjadi 20% dalam 20 tahun  terakhir. SC 

seharusnya dilakukan atas indikasi medis, namun pada perkembangannya SC 

masih ada yang dilakukan tanpa indikasi medis (12%) (Marchorina & 

Mahmudah, 2015). Penyebabnya antara lain, ketidak-seimbangan ukuran 

kepala bayi dan panggul ibu (panggul sempit, anak besar, letak dahi, letak 

muka, dsb), keracunan kehamilan yang parah, preeklampsia berat atau 

eklampsia, kelainan letak bayi (sungsang, lintang), sebagian kasus mulut 

rahim tertutup plasenta (plasenta previa), bayi kembar, kehamilan pada ibu 

berusia lanjut, sejarah bedah Caesar pada kehamilan sebelumnya, ibu 

menderita penyakit tertentu, infeksi saluran persalinan dan sebagainya. Yang 

kedua adalah keputusan yang diambil tiba-tiba karena tuntutan kondisi  

darurat(Aprina & Puri , 2016).  

Menurut Dinas Kesehatan Kota Malang (2017), kasus kematian ibu di 

Kota Malang pada tahun 2016 meningkat jika dibandingkan tahun 2015. Pada 

tahun 2016 terjadi 9 kasus kematian ibu melahirkan, meningkat jika 

dibandingkan dengan tahun 2015 yang berjumlah 8 kasus. Adapun angka 

kematian ibu (AKI) dilaporkan pada tahun 2016 mencapai 75,29 per 100.000 

kelahiran. Artinya dalam setiap 100.000 kelahiran hidup terjadi kematian ibu 
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antara 75 – 76 kasus. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 

2015 yang mencapai 68,24 per 100.000 kelahiran. 

Menurut Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (2017), keadaan 

Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Neonatal (AKN) yang 

diperoleh dari laporan rutin relatif sangat kecil, Namun bila dihitung angka 

kematian absolut masih tinggi yaitu sebanyak 4.722 Bayi meninggal pertahun 

dan sebanyak 5.196 balita meninggal pertahun. Dalam satu hari berarti 

sebanyak 13 bayi meninggal dan 14 balita meninggal.sehingga data AKB 

yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (Provinsi Jawa Timur) 

diharapkan mendekati kondisi di lapangan. Untuk mencapai target Nasional, 

dukungan lintas program dan lintas sektor serta organisasi profesi yang terkait 

upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi sangat diharapkan.  

Sedangkan menurut Dinas Kesehatan Kota Malang, selama tahun 

2016 telah terjadi 114 kasus kematian bayi.Kasus ini menurun jika 

dibandingkan dengan kasus tahun 2015 yang mencapai 116 kasus juga. Kasus 

kematian bayi terbanyak terjadi ke wilayah Puskesmas Kedung kandang 

dengan 18 kasus kematian bayi dan diikuti Puskesmas Arjowinangun dan 

Puskesmas Mulyorejo dengan 14 kasus kematian untuk masingmasing 

Puskesmas. Sedangkan kasus kematian bayi terendah adalah kasus kematian 

di wilayah kerja Puskesmas Cisadea dan Puskesmas Bareng masing-masing 

sebanyak 2 kasus kematian. 

Angka kematian bayi (AKB) Kota Malang mencapai 9,54 per 1.000 

kelahiran hidup. Artinya dalam setiap 1.000 kelahiran yang dilaporkan, 

terdapat kematian bayi antara 9 hingga 10 bayi. Angka ini menurun sedikit 

jika dibandingkan dengan angka kematian bayi pada tahun 2015 yang 

mencapai 9,9 per 1.000 kelahiran hidup. Perkembangan kematian bayi di 

Kota Malang selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut. 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Perkembangan Kematian Bayi di Kota Malang tahun 2012-2016 

berdasarkan Profil Kesehatan Kota Malang tahun 2017 

Menurut Prawirohardjo, umur ibu pada saat kehamilan merupakan 

salah satu faktor yang menentukan tingkat resiko kehamilan dan persalinan, 

dalam kurun reproduksi dikenal bahwa umur aman untuk kehamilan dan 

persalinan adalah 20-30 tahun, makin jauh umur ibu dari kisaran ini makin 

besar resiko terjadinya komplikasi sehubungan dengan kehamilan dan 

persalinan (Juliarti & Ariani, 2013). Pasien sebagian besar memilih persalinan 

dengan tindakan Sectio Caesarea dengan riwayat medis panggul sempit, Air 

ketuban sudah hampir habis, riwayat hipertensi, riwayat operasi Caesar 

sebelumnya dan tidak adanya kemajuan pembukaan mulut rahim pada 

persalinan. Beberapa pasien merupakan pasian dengan risiko tinggi yaitu, 2 

orang > 35 tahun dan 1 orang diantaranya < 20 tahun (Putinah, 2010). 

2.4 Jenis Sectio Caesarea 

Menurut Oxorn & Forte (2012), tipe-tipe Sectio Caesaria yaitu: 

1. Segmen bawah: insisi melintang 

Tipe Sectio Caesaria tipe ini memungkinkan abdomen dibuka dan uterus 

di singkapkan.Lipatan vesicouterina (bladder flap) yang terletak dengan 

sambungan segmen atas dan bawah uterus ditentukan dan disayat melintang, 

lipatan ini dilepaskan dari segmen bawah dan bersama-sama kandung kemih 

di dorong ke bawah serta ditarik agar tidak menutupi lapang pandang.Jenis 

bedah sesar dengan insisi ini memiliki keuntungan seperti otot tidak dipotong 

tetapi dipisah kesamping sehingga mengurangi pendarahan, insisi tidak 

mencapai placenta, lapisan otot yang tipis dari segmen bawah rahim lebih 

mudah dirapatkan kembali dibanding segmen atas yang tebal. Kerugiannya 

adalah jika insisi terlampau jauh ke lateral untuk kasus bayi besar, apabila 
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segmen bawah belum terbentuk dengan baik pembedahan melintang sukar 

dikerjakan, hingga terkadang vesica urinaria melekat pada jaringan cicatrix 

yang terjadi sebelumnya dapat terluka. 

Sayatan pembedahan dilakukan dibagian bawah rahim (SBR). Sayatan 

melintang dimulai dari ujung atau pinggir selangkangan (simphysisis) di atas 

batas rambut kemaluan sepanjang sekitar 10-14 cm. Keuntunganya adalah 

parut pada rahim kuat sehingga cukup kecil resiko menderita rupture uteri 

(robek rahim) di kemudian hari. Hal ini karna pada masa nifas, segmen 

bawah rahim tidak banyak mengalami kontraksi sehingga luka operasi dapat 

sembuh lebih sempurna (Kasdu, 2013). 

2. Segmen bawah: insisi membujur 

Insisi membujur dibuat dengan skalpel dan dilebarkan dengan gunting 

tumpul untuk menghindari cedera pada bayi.Keuntungan tipe ini yaitu dapat 

memperlebar insisi keatas apabila bayinya besar, pembentukan segmen 

bawah jelek, ada malposisi janin seperti letak lintang atau adanya anomali 

janin seperti kehamilan kembar yang menyatu.Kerugiannya adalah 

perdarahan dari tepi sayatan yang lebih banyak karena terpotongnya otot. 

3. Sectio Ceasarea Klasik 

Insisi longitudinal di garis tengah dibuat dengan skalpel kedalam dinding 

anterior uterus dan dilebarkan ke atas serta ke bawah dengan gunting 

berujung tumpul.Meliputi sebuah pengirisan memanjang dibagian tengah 

yang memberikan satu ruang yang lebih besar untuk mengeluarkan bayi. 

Dilakukan dengan membuat sayatan memanjang pada korpus uteri kirakira 

sepanjang 10 cm. Kelebihan dari bedah sesar dengan cara ini, antara lain 

pengeluaran janin menjadi lebih cepat, tidak mengakibatkan komplikasi 

kandung kemih tertarik, dan sayatan bias diperpanjang proksimal atau distal. 

Namun, jenis ini jarang dilakukan karena jenis ini lebih rentan terhadap 

komplikasi.Indikasi untuk dilakukannya bedah sesar klasik adalah adanya 

kesulitan dalam menyingkapkan segmen bawah yaitu adanya pembuluh-

pembuluh darah besar pada dinding anterior, vesica urinaria yang letaknya 

tinggi dan melekat dan myoma segmen bawah.Sectio Ceasarea Klasik 

memiliki kerugian seperti apabila placenta melekat pada dinding depan 
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uterus, insisi akan memotongnya dan dapat menimbulkan kehilangan darah 

dari sikulasi janin yang berbahaya. Insidensi pelekatan isi abdomen pada luka 

jahitan uterus lebih tinggi, insiden ruptur uteri pada kehamilan berikutnya 

menjadi lebih tinggi, hingga myometrium harus dipotong, sinus-sinus yang 

lebar dibuka, dan perdarahannya banyak  

4. Sectio Ceasarea Extraperitoneal 

Pembedahan ini dikerjakan untuk menghindari perlunya histerektomi 

pada kasus-kasus yang mengalami infeksi luas dengan mencegah peritonitis 

generalisata yang sering bersifat fatal.Tehnik pada prosedur ini relatif sulit, 

sering tanpa sengaja masuk ke dalam cavum peritonei dan insidensi cedera 

vesica urinaria meningkat.bedahcaesar ini berulang pada seorang pasien yang 

pernah melakukan caesar sebelumnya. Biasanya dilakukan diatas bekas luka 

yang lama. 

5. Histerektomi Caesarea 

Pembedahan ini merupakan sectio caesaria yang dilanjutkan dengan 

pengeluaran uterus.Bedah Caesar yang dilanjutkan dengan pengangkatan 

rahim.Hal ini dapat dilakukan dalam kasus dimana ada pendarahan yang sulit 

tertangani atau ketika plasenta tidak dapat dipisahkan dari rahim. Indikasi 

untuk dilakukannya bedah sesar ini adalah terdapat perdarahan akibat atonia 

uteri setelah terapi konservatif gagal, perdarahan yang tidak dapat 

dikendalikan pada kasus-kasus plasenta previa dan abruptioplacenta tertentu, 

Rupturi arteri yang tidak dapat diperbaiki, Cicatrix yang menimbulkan cacat 

pada uterus, hingga pada kasus-kasus tertentu kanker servik atau ovarium. 

Sedangkan menurut Mochtar (2012), jenis-jenis Sectio Caesaria yaitu: 

1. Sectio Caesaria Transperitoneal 

a. Sectio Caesaria klasik atau korporal, yaitu dengan melakukan sayatan 

vertikal sehingga memungkinkan ruangan yang lebih baik untuk jalan 

keluar bayi.  

b. Sectio Caesaria ismika atau profunda yaitu dengan melakukan sayatan 

atau insisi melintang dari kiri kekanan pada segmen bawah rahim dan 

diatas tulang kemaluan. 
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2. Sectio Caesaria ektra peritonalis yaitu tanpa membuka peritoneum 

parietalis, dengan demikian tidak membuka kavum abdominal.  

2.5 Indikasi Sectio Caesarea 

Tindakan seksio sesaria dilakukan apabila tidak memungkinkan 

dilakukan persalinan pervaginal disebabkan adanya resiko terhadap ibu atau 

janin, dengan pertimbangan hal-hal yang perlu tindakan seksio sesaria seperti 

proses persalinan normal lama atau kegagalan proses persalinan normal 

(Dystasia) (Saifudin, 2012). Indikasi bedah sesar biasanya merupakan 

indikasi absolut atau relatif.Setiap keadaan yang membuat kelahiran lewat 

jalan lahir tidak mungkin terlaksana, merupakan indikasi absolut untuk 

section abdominal. 

Indikasi untuk dilakukannya sectsio caesareaantara lain meliputi: 

2.5.1 Indikasi Medis 

Menurut Dewi (2012) ada 3 faktor penentu dalam proses persalinan yaitu : 

1. Power 

Yang memungkinkan dilakukan operasi caesar, misalnya daya mengejan 

lemah, ibu berpenyakit jantung atau penyakit menahun lain yang 

mempengaruhi tenaga. 

2. Passanger 

Diantaranya, anak terlalu besar, anak “mahal” dengan kelainan letak lintang, 

primi gravida diatas 35 tahun dengan letak sungsang, anak tertekan terlalu 

lama pada pintu atas panggul, dan anak menderita fetal distress syndrome 

(denyut jantung janin kacau dan melemah). 

3. Passage 

Kelainan ini merupakan panggul sempit, trauma persalinan serius pada jalan 

lahir atau pada anak, adanya infeksi pada jalan lahir yang diduga bisa 

menular ke anak, umpamanya herpes kelamin (herpes genitalis), condyloma 

lota (kondiloma sifilitik yang lebar dan pipih), condyloma acuminata 

(penyakit infeksi yang menimbulkan massa mirip kembang kol di kulit luar 

kelamin wanita), hepatitis B dan hepatitis C. 
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2.5.2 Indikasi Ibu 

Menurut Kasdu (2013) berikut beberapa faktor penentu dalam proses 

persalinan yang berhubungan dengan kondisi ibu, yaitu : 

1. Usia 

Ibu yang melahirkan untuk pertama kali pada usia sekitar 35 tahun, 

memiliki resiko melahirkan dengan operasi. Apalagi pada wanita dengan 

usia 40 tahun ke atas. Pada usia ini, biasanya seseorang memiliki penyakit 

yang beresiko. misalnya tekanan darah tinggi, penyakit jantung, kencing 

manis, dan preeklamsia. Eklampsia (keracunan kehamilan) dapat 

menyebabkan ibu kejang sehingga dokter memutuskan persalinan dengan 

sectio caesarea. 

2. Tulang panggul 

Cephalopelvic diproportion (CPD) adalah ukuran lingkar panggul ibu tidak 

sesuai dengan ukuran lingkar kepala janin yang dapat menyebabkan ibu 

tidak melahirkan secara alami. Tulang panggul sangat menentukan mulus 

tidaknya proses persalinan. 

3. Persalinan sebelumnya dengan Sectio Caesaria 

Sebenarnya, persalinan melalui bedah caesar tidak mempengaruhi 

persalinan selanjutnya harus berlangsung secara operasi atau tidak.Apabila 

memang ada indikasi yang mengharuskan dilakukanya tindakan 

pembedahan, seperti bayi terlalu besar, panggul terlalu sempit, atau jalan 

lahir yang tidak mau membuka, operasi bisa saja dilakukan. 

4. Hambatan jalan lahir 

Adanya gangguan pada jalan lahir, misalnya jalan lahir yang kaku sehingga 

tidak memungkinkan adanya pembukaan, adanya tumor dan kelainan 

bawaan pada jalan lahir, tali pusat pendek, dan ibu sulit bernafas. 

5. Kelainan kontraksi rahim 

Jika kontraksi rahim lemah dan tidak terkoordinasi (inkordinate uterine 

action) atau tidak elastisnya leher rahim sehingga tidak dapat melebar pada 

proses persalinan, menyebabkan kepala bayi tidak terdorong, tidak dapat 

melewati jalan lahir dengan lancar. 
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6. Ketuban pecah dini 

Robeknya kantung ketuban sebelum waktunya dapat menyebabkan bayi 

harus segera dilahirkan.Kondisi ini membuat air ketuban merembes ke luar 

sehingga tinggal sedikit atau habis.Air ketuban (amnion) adalah cairan yang 

mengelilingi janin dalam rahim. 

7. Rasa takut kesakitan 

Umumnya, seorang wanita yang melahirkan secara alami akan mengalami 

proses rasa sakit, yaitu berupa rasa mulas disertai rasa sakit di pinggang dan 

pangkal paha yang semakin kuat dan “menggigit”. Kondisi tersebut karena 

keadaan yang pernah atau baru melahirkan merasa ketakutan, khawatir, dan 

cemas menjalaninya.Hal ini bisa karena alasan secara psikologis tidak tahan 

melahirkan dengan sakit. Kecemasan yang berlebihan juga akan mengambat 

proses persalinan alami yang berlangsung. 

2.5.3 Indikasi Janin 

Menurut Kasdu (2013) berikut beberapa faktor penentu dalam proses 

persalinan yang berhubungan dengan kondisi janin, yaitu : 

1. Ancaman gawat Janin (fatal distress) 

Detak jantung janin melambat, normalnya detak jantung janin berkisar 120- 

160. Namun dengan CTG (cardiotography) detak jantung janin melemah, 

lakukan segera sectio caesareasegara untuk menyelematkan janin. 

2. Bayi besar (makrosemia) 

3. Letak sungsang 

Letak yang demikian dapat menyebabkan poros janin tidak sesuai dengan 

arah jalan lahir. Pada keadaan ini, letak kepala pada posisi yang satu dan 

bokong pada posisi yang lain. 

4. Faktor plasenta 

Terdapat tiga bentuk kondisi plasenta yang memaksa harus dilakukannya 

sectio caesarea yakni plasenta previa, plasenta lepas (solution placenta), 

dan plasenta accrete. Plasenta previa adalah posisi plasenta yang terletak 

dibawah rahim dan menutupi sebagian atau selruh jalan lahir.Plasenta lepas 

(solution placenta) adalah kondisi dimana keadaan plasenta yang lepas lebih 
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cepat dari dinding rahim sebelum waktunya. Persalinan dengan operasi 

dilakukan untuk menolong janin segera lahir sebelum ia mengalami 

kekurangan oksigen atau keracunan air ketuban. Plasenta accrete 

merupakan keadaan menempelnya plasenta di otot rahim. Pada umumnya 

dialami ibu yang mengalami persalinan yang berulang kali, ibu berusia 

rawan untuk hamil (di atas 35 tahun), dan ibu yang pernah operasi 

(operasinya meninggalkan bekas yang menyebabkan menempelnya 

plasenta. 

5. Kelainan tali pusat 

Prolapsus tali pusat (tali pusat menumbung) merupakan keadaan 

penyembulan sebagian atau seluruh tali pusat. Pada keadaan ini, tali pusat 

berada di depan atau di samping atau tali pusat sudah berada di jalan lahir 

sebelum bayi. Juga keadaan janin yang terlilit tali pusat, dimana lilitan tali 

pusat ke tubuh janin sebenarnya tidak selalu berbahaya.Selama tali pusat 

tidak terjepit atau terpelintir, maka aliran oksigen dan nutrisi dari plasenta 

ke tubuh janin tetap aman. 

Sedangkan menurut Mochtar & Sarwono Prawirohardjo (2009), 

beberapa indikasi untuk dilakukannya Sectio Caesaria yaitu adanya kondisi 

plasenta previa, panggul sempit, rupture uteri mengancam, partus lama, 

tumor yang menghalangi jalan lahir, kelainan letak atau bayi besar. Juga 

adanya keadaan dimana usaha-usaha untuk melahirkan anak pervaginaan 

gagal, kematian janin, gemeli, komplikasi pre-eklamsia dan hipertensi, serta 

distosia jaringan lunak, disproporsi kepala panggul, hingga adanya keadaan 

disfungsi uterus. 

Panggul dengan CV < 8 cm dapat dipastikan tidak dapat melahirkan 

janin secara normal, harus diselesaikan dengan bedah sesar.Jika CV antara 8-

10 cm boleh dicoba dengan partus percobaan, baru setelah gagal kemudian 

dilakukan bedah sesar sekunder (Mochtar, 2012). Persalinan yang sulit, yang 

meliputi proses persalinan yang tidak maju-maju alias jalan di tempat 

(obstructed labor), persalinan yang lama (prolonged labor), dan 

cephalopelvic disproportion (CPD) yaitu ukuran bayi yang terlampau besar 

untuk melalui rongga panggul (Bakar, 2012). 
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2.6 Prosedur Sectio Caesarea 

Menurut National Institute for Health and Clinical Excellence (2011) 

dalam guideline, prosedur bedah sesar adalah sebagai berikut: 

1. Penilaian Pra Operasi 

Meliputi pengecekan haemoglobin, penggunaan kateter, peresepan antibiotic, 

profilaksis. 

2. Anestesi Keperawatan 

Meliputi diskusi pemberian analgesic pasca bedah saesar, menawarkan 

antasid, antagonis reseptor H2, atau inhibitor pompa proton, menawarkan 

antiemetic, menawarkan daerah anestesi, mengurangi risiko hipotensi dengan 

menggunakan intravena efedrin atau fenilefrin infuse; volume pre-loading 

dengan kristaloid atau koloid; lateral angkat dari 15 derajat, preoksigenasi, 

tekanan krikoid dan induksi cepat selama anestesi umum untuk keadaan 

darurat bedah saesar, latihan Unit Bersalin untuk intubasi gagal.  

3. Teknik Pembedahan 

Meliputi penggunaan sarung tangan ganda pada wanita yang human 

immunodeficiency virus (HIV) positif, penggunaan sayatan perut melintang 

rendah, penggunaan perpanjangan tumpul sayatan rahim, penggunaan 

oksitosin, penggunaan traksi tali pusat terkendali untuk menghilangkan 

plasenta, penutupan sayatan dengan dua lapisan jahitan, pemeriksaan pH 

arteri umbilikalis, mempertimbangkan pilihan ibu pada suasana kelahiran dan 

memfasilitasi kulit ke kulit untuk ibu dan bayi.  

4. Pemantauan Pasca Operasi 

Termasuk pemantauan stabilitas kardiorespirasi, tingkat sedasi, dan kontrol 

nyeri. 

5. Resusitasi Bayi baru lahir 

6. Perawatan Ibu dan Bayi setelah CS 

Termasuk dukungan untuk menyusui, suplemen analgesia, perawatan luka. 

7. Pemantauan pemulihan setelah CS 

Termasuk perawatan luka dan menjaga kewaspadaan untuk komplikasi. 

8. Diskusi imlikasi bagi kelahiran normal yang selanjutnya 
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Menurut Juditha, dkk (2009), prosedur tindakan section caesarea adalah 

sebagai berikut: 

1. Izin keluarga 

Pihak rumah sakit memberikan surat yang harus ditanda tangani oleh 

keluarga, yang isinya izin pelaksanaan operasi. 

2. Pembiusan 

Pembiusan dilkakukan dengan bius epidural atau spinal. Dengan cara ini ibu 

akan tetap sadar tetapi ibu tidak dapat melihat proses operasi karena terhalang 

tirai. 

3. Disterilkan 

Bagian perut yang akan dibedah, disterilkan sehingga diharapkan tidak ada 

bakteri yang masuk selama operasi. 

4. Pemasangan alat 

Alat-alat pendukung seperti infus dan kateter dipasangkan.macam peralatan 

yang dipasang disesuaikan dengan kondisi ibu. 

5. Pembedahan 

Setelah semua siap, dokter akan melakukan sayatan demi sayatan sampai 

mencapai rahim dan kemudian selaput ketuban dipecahkan. Selanjutnya 

dokter akan mengangkat bayi berdasarkan letaknya. 

6. Mengambil plasenta 

Setelah bayi lahir, selanjutnya dokter akan mengambil plasenta. 

7. Menjahit 

Langkah terakhir adalah menjahit sayatan selapis demi selapis sehingga 

tetutup semua. 

2.7 Komplikasi Sectio Caesarea 

Menurut Wikjosastro (2010) komplikasi Sectio Caesarea dapat 

dialami oleh ibu dan janin. Komplikasi pada ibu seperti adanya infeksi 

puerperal, pendarahan, komplikasi lain seperti luka kandung kencing. 

Komplikasi infeksi puerperal ini bisa bersifat ringan, seperti kenaikan suhu 

selama beberapa hari dalam masa nifas; atau bersifat berat, seperti peritonitis, 

sepsis dan sebagainya.Perdarahan banyak bisa timbul pada waktu 

pembedahan jika cabang – cabang arteri uterina ikut terbuka, atau karena 
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atonia uteri.Suatu komplikasi yang baru kemudian tampak ialah kurang 

kuatnya parut pada dinding uterus, sehingga pada kehamilan berikutnya bisa 

terjadi ruptura uteri. Kemungkinan peristiwa ini lebih banyak ditemukan 

sesudah sectio caesareaklasik. Komplikasi pada janin banyak tergantung dari 

keadaan yang menjadi alasan untuk melakukan Sectio Caesarea. 

2.7.1 Infeksi 

Infeksi adalah proses masuknya mikroorganisme seperti bakteri, jamur, 

virus, mikroplasma dan protozoa ke dalam tubuh manusia. Terdapat berbagai 

faktor yang akan menentukan apakah seseorang yang dimasuki oleh 

mikroorganisme akan menjadi sakit, antara lain jumlah mikroorganisme yang 

masuk, virulensi atau keganasan mikroorganisme, dan daya tahan tubuh 

manusia sendiri. Pada pasien bedah sesar infeksi yang sering terjadi adalah 

infeksi nifas.Infeksi nifas mencakup semua peradangan yang disebabkan oleh 

masuknya kuman-kuman ke dalam alat-alat genital pada waktu persalinan dan 

nifas (Prawirohardjo, 2011).Infeksi nifas ringan ditandai dengan kenaikan 

suhu beberapa hari, infeksi nifas sedang ditandai dengan kenaikan suhu yang 

lebih tinggi dan disertai dehidrasi, dan infeksi berat dengan peritonitis, dan 

sepsis.Infeksi berat biasanya sering dijumpai pada partus terlantar, dimana 

sebelumnya telah terjadi infeksi intrapartal karena ketuban yang pecah terlalu 

lama. Secara umum gejala infeksi, antara lain timbulnya rasa nyeri serta 

panas pada tempat infeksi, suhu tubuh sekitar 38oC, dan bila luka terinfeksi 

tertutup oleh jahitan serta getah radang tidak dapat keluar, demam bisa naik 

sampai 39-40oC dengan kadang-kadang disertai menggigil. 

Pada kasus-kasus bedah, terutama bedah sesar, kemungkinan terjadinya 

infeksi sangat besar yang disebabkan oleh adanya perobekan jaringan 

sehingga memudahkan mikroorganisme masuk ke dalam tubuh.Oleh karena 

itu, penggunaan antiinfeksi untuk tindakan profilaksis atau terapi sangat 

penting untuk mengatasi infeksi.Infeksi dapat diterapi dengan menggunakan 

antiinfeksi.Antiinfeksi yang sering digunakan dalam bedah sesar adalah 

antibiotika.Tindakan kuratif diberikan bila bakteri sudah masuk ke dalam 

tubuh manusia dan menimbulkan infeksi, maka dilakukan pengobatan dengan 

jalan membunuh atau mencegah perkembangbiakan bakteri, yaitu dengan 
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menggunakan antibiotika, misalnya penisilin (Manuaba, 2013).Pemberian 

antibiotika profilaksis diberikan 30 menit sebelum prosedur 

bedah.Antibiotika juga diberikan setelah kelahiran bayi. 

2.7.2 Tinjauan Tentang  Nyeri 

Nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan 

akibat kerusakan jaringan, baik aktual maupun potensial atau yang digambarkan 

dalam bentuk kerusakan tersebut. Nyeri adalah suatu pengalaman sensorik yang 

multidimensional. Fenomena ini dapat berbeda dalam intensitas (ringan, sedang, 

dan berat), kualitas (tumpul, seperti terbakar, dan tajam), durasi, dan penyebaran 

(Bahrudin, 2017). 

Untuk menilai skala nyeri terdapat beberapa macam skala nyeri yang dapat 

digunakan untuk mengetahui tingkat nyeri seseorang antara lain:  

1. Verbal Descriptor Scale (VDS)  

Verbal Descriptor Scale (VDS) adalah garis yang terdiri dari tiga sampai 

lima kata pendeskripsi yang telah disusun dengan jarak yang sama 

sepanjang garis. Ukuran skala ini diurutkan dari “tidak terasa nyeri” 

sampai “nyeri tidak tertahan”.Perawat menunjukkan ke klien tentang skala 

tersebut dan meminta klien untuk memilih skala nyeri terbaru yang 

dirasakan.Perawat juga menanyakan seberapa jauh nyeri terasa paling 

menyakitkan dan seberapa jauh nyeri terasa tidak menyakitkan.Alat VDS 

memungkinkan klien untuk memilih dan mendeskripsikan skala nyeri 

yang dirasakan (Potter & Perry, 2006).  

2. Visual Analogue Scale (VAS)  

VAS merupakan suatu garis lurus yang menggambarkan skala nyeri terus 

menerus.Skala ini menjadikan klien bebas untuk memilih tingkat nyeri 

yang dirasakan.VAS sebagai pengukur keparahan tingkat nyeri yang lebih 

sensitif karena klien dapat menentukan setiap titik dari rangkaian yang 

tersedia tanpa dipaksa untuk memilih satu kata (Potter & Perry, 2006).  
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3. Numeric Rating Scale (NRS)  

 

 

 

Gambar 2. 2 Skala Pengukur Nyeri NRS 

Skala nyeri pada angka 0 berarti tidak nyeri, angka 1-3 menunjukkan nyeri 

yang ringan, angka 4-6 termasuk dalam nyeri sedang, sedangkaan angka 7-

10 merupakan kategori nyeri berat. Oleh karena itu, skala NRS akan 

digunakan sebagai instrumen penelitian (Potter & Perry, 2006).  

Menurut Skala nyeri dikategorikan sebagai berikut: 1. 0 : tidak ada 

keluhan nyeri, tidak nyeri. 2. 1-3 : mulai terasa dan dapat ditahan, nyeri 

ringan. 3. 4-6 : rasa nyeri yang menganggu dan memerlukan usaha untuk 

menahan, nyeri sedang. 4. 7-10 : rasa nyeri sangat menganggu dan tidak 

dapat ditahan, meringis, menjerit bahkan teriak, nyeri berat. 

4. Wong-Baker FACES Pain Rating Scale  

Skala ini terdiri atas enam wajah dengan profil kartun yang 

menggambarkan wajah yang sedang tersenyum untuk menandai tidak 

adanya rasa nyeri yang dirasakan, kemudian secara bertahap meningkat 

menjadi wajah kurang bahagia, wajah sangat sedih, sampai wajah yang 

sangat ketakutan yang berati skala nyeri yang dirasakan sangat nyeri 

(Potter & Perry, 2005). 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 3 Skala Pengukur Nyeri FRS 

 Skala nyeri tersebut Banyak digunakan pada pasien pediatrik dengan 

kesulitan atau keterbatasan verbal.Dijelaskan kepada pasien mengenai 

perubahan mimik wajah sesuai rasa nyeri dan pasien memilih sesuai rasa 

nyeri yang dirasakannya.  
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Sectio Ceasarea (SC) merupakan kategori nyeri Visual Analogue Scale 

(VAS) karena merupakan suatu garis lurus yang menggambarkan skala nyeri terus 

menerus. Skala ini menjadikan klien bebas untuk memilih tingkat nyeri yang 

dirasakan. 

KIasifikasi nyeri dapat berdasarkan waktu, yaitu: nyeri akut dan kronis dan 

dapat berdasarkan etiologi yaitu: nyeri nosiseptif da nyeri neuropatik. 

1. Nyeri Akut dan Nyeri Kronik 

Nyeri akut terjadi karena adanya kerusakan jaringan yang akut dan tidak 

langsung lama. Sedangkan nyeri kronik tetap berlanjut walaupun lesi sudah 

sembuh. Ada yang memaki batas waltu 3 bulan sebagai nyeri kronik. Untuk 

memebedakan nyeri akut dan nyeri kronik secara klinis. Intensitas nyeri 

dapat dinilai salah satunya menggunakan Visual Analogue Scale (VAS). 

Skala ini mudah digunakan bagi pemeriksa, efisien dan lebih mudah 

dipahami oleh pasien. Klasifikasi berdasarkan intensitas nyeri yang dinilai 

dengan Visual Analog Scale (VAS) adalah angka 0 berarti tidak nyeri dan 

angka 10 berarti intensitas nyeri paling berat. Berdasarkan VAS, maka nyeri 

dibagi seperti berikut: 

a) Nyeri ringan dengan nilai VAS : < 4 (1-3) 

b) Nyeri sedang dengan nilai VAS : (4-7) 

c) Nyeri berat dengan nilai VAS : > 7 (8-10) 

Section seasare merupakan nyeri termasuk dalam klasifikasi nyeri 

masuk dalam nyeri sedang. 

Mengukur derajat nyeri menurut (Sri, 2001) salah satu cara mengukur 

derajat nyeri adalah dengan skala VDS (Verbal Desription Scale), yaitu 

pengukuran derajat nyeri dengan tujuh skala penilaian, yaitu: 

a) 1 = tidak nyeri 

b) 2 = nyeri sangat ringan 

c) 3 = nyeri sedang 

d) 4 = nyeri tidak begitu berat 

e) 5 = nyeri cukup berat 

f) 6 = nyeri berat 

g) 7 = nyeri tak tertahankan 



24 

 

 

 

2. Nyeri Nosiseptif dan Nyeri Neuropatik 

Nyeri secara patofisiologi dapat dibagi menjadi nosiseptif dan nyeri 

neuropatik. Nyeri nosiseptif adalah nyeri inflamasi yang dihasilkan oleh 

rangsangan kimia, mekanik dan suhu yang menyebabkan aktifasi maupun 

sensitisasi pada nosiseptor perifer (saraf yang bertanggung jawab terhadap 

rangsang nyeri). Nyeri nosiseptif biasanya memberikan respon terhadap 

analgesik opioid atau non opioid. 

Nyeri neuropatik merupakan nyeri yang ditimbulkan akibat kerusakan 

neural pada saraf perifer maupun pada sistem saraf pusat yang meliputi jalur 

saraf aferen sentral dan perifer, biasanya digambarkan dengan rasa terbakar 

dan menusuk. Pasien yang mengalami nyeri neuropatik sering memberi 

respon yang kurang baik terhadap analgesik opioid. 

a. Patofisiologi Nyeri secara Umum 

Rangsangan nyeri diterima oleh nociceptors pada kulit bisa 

intesitas tinggi maupun rendahseperti perennggangan dan suhu serta 

oleh lesijaringan. Sel yang mengalami nekrotik akanmerilis K + dan 

protein intraseluler . Peningkatankadar K + ekstraseluler akan 

menyebabkandepolarisasi nociceptor, sedangkan protein padabeberapa 

keadaan akan menginfiltrasi mikroorganisme sehingga menyebabkan 

peradangan/inflamasi. Akibatnya, mediator nyeri dilepaskanseperti 

leukotrien, prostaglandin E2, dan histamine yang akan merangasng 

nosiseptor sehinggarangsangan berbahaya dan tidak berbahaya 

dapatmenyebabkan nyeri (hiperalgesia atau allodynia).Selain itu lesi 

juga mengaktifkan faktor pembekuandarah sehingga bradikinin dan 

serotonin akanterstimulasi dan merangsang nosiseptor. Jika terjadi 

oklusi pembuluh darah maka akan terjadi iskemiayang akan 

menyebabkan akumulasi K +ekstraseluler dan H + yang 

selanjutnyamengaktifkan nosiseptor. Histamin, bradikinin, 

danprostaglandin E2 memiliki efek vasodilator danmeningkatkan 

permeabilitas pembuluh darah. Hal ini menyebabkan edema lokal, 

tekanan jaringanmeningkat dan juga terjadi Perangsangan 

nosisepto.Bila nosiseptor terangsang maka mereka melepaskan 
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substansi peptida P (SP) dan kalsitoningen terkait peptida (CGRP), 

yang akan merangsangproses inflamasi dan juga menghasilkan 

vasodilatasi dan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah. 

Vasokonstriksi (oleh serotonin), diikuti oleh  vasodilatasi, mungkin 

juga bertanggung jawab untuk serangan migrain .Perangsangan 

nosiseptor inilah yang menyebabkan nyeri.(Silbernagl & Lang, 2000). 

Untuk lebih jelasnya lihat gambar 2.3 dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 4 Mekanisme nyeri perifer (Silbernagl & Lang, 2000) 

2.7.3 Anemia  

Anemia merupakan kelainan sel darah merah yang paling umum dan 

merupakan masalah yang sering dijumpai pada pelayanan klinis.Anemia 

didefinisikan sebagai konsentrasi hemoglobin <12 gram/dl atau nilai 

hematokrit <36 % pada wanita dan konsentrasi hemoglobin <14 gram/dl atau 

nilai hematokrit <42 % pada pria.Gejala dan tanda non-spesifik yang 

berkaitan mencakup rasa lemah, letih, pucat, dispnea, palpitasi dan terkadang 

angina pektoris atau gagal jantung kongestif (Skoch, Daley, dan Forsmark, 

2011). 

Kemungkinan terjadinya anemia pada kasus bedah sesar disebabkan 

oleh adanya pendarahan antepartum maupun postpartum yang tidak segera 

diatasi.Jumlah perdarahan sebanyak 25-30% dari volume darah dalam waktu 

singkat dapat menimbulkan keadaan syok dan dapat menyebabkan kematian. 

Keadaankeadaan yang mungkin timbul adalah tekanan darah akan menurun, 
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nadi meningkat, pernapasan cepat dan dangkal, tekanan darah sentral 

menurun, dan produksi urin semakin menurun (Manuaba,2009). Selain 

disebabkan oleh pendarahan, anemia pada pasien bedah sesar dapat juga 

disebabkan adanya kekurangan gizi selama ibu mengandung. 

Selain dengan tranfusi darah, anemia karena adanya kekurangan gizi 

pada ibu hamil dapat diatasi dengan pemberian vitamin dan beberapa mineral 

yang penting untuk metabolisme.Sumber vitamin dan mineral yang paling 

baik ialah makanan, sehingga orang sehat yang makanannya bermutu baik, 

sudah mendapat jumlah vitamin dan mineral yang cukup.Akan tetapi individu 

dengan diet rendah kalori, yaitu kurang dari 1200 kalori/hari seringkali 

asupan vitaminnya kurang dan memerlukan tambahan.Selain terdapat dalam 

makanan, vitamin juga dapat diberikan dalam bentuk murni sebagai sediaan 

tunggal atau kombinasi. Sediaan untuk tujuan profilaksis harus dibedakan 

dari sediaan untuk tujuan pengobatan defisiensi (Ganiswara., dkk, 2011). 

2.8 Perawatan Pasien Bedah Sesar 

Adapun perawatan dan pemantauan setelah bedah saesar adalah sebagai 

berikut:  

1. Ibu melahirkan dengan bedah saesar membutuhkna perawatan yang intensif 

oleh petugas kesehatan yang professional.  

2. Setelah dilakukan bedah saesar, diamati satu persatu oleh petugas terlatih 

sampai jalan nafas dan fungsi kerja jantung stabil dan mampu berkomunikasi.  

3. Setelah pemulihan dari anestesi, dilakukan pengamatan frekuensi napas, 

denyut jantung, tekanan darah, nyeri, dan obat penenang. Hal ini dilakukan 

setiap setengah jam selama 2 jam sampai keadaan stabil. Jika pengamatan ini 

tidak stabil, pengamatan dilakukan lebih sering dan dianjurkan adanya 

tinjauan medis.  

4. Bagi wanita yang memiliki opioid intratekal, harus ada pengamatan minimum 

per jam dari tingkat pernapasan, sedasi, dan skor nyeri selama minimal 12 

jam untuk diamorfin dan 24 jam untuk morfin.  

5. Bagi wanita yang memiliki opioid epidural atau pasien-dikendalikan 

analgesia dengan opioid, harus ada pemantauan rutin per jam tingkat 
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pernapasan, sedasi, dan skor nyeri seluruh pengobatan dan setidaknya 2 jam 

setelah penghentian pengobatan  

6. Menawarkan diamorfin (0,3-0,4 mg intratekal) untuk analgesia intra-dan 

pasca operasi karena dapat mengurangi kebutuhan tambahan analgesia setelah 

bedah saesar. Epidural diamorfin (2,5-5 mg) merupakan alternatif yang 

cocok.  

7. Penggunaan analgesik opioid dapat diberikan setelah bedah saesar untuk 

mengurangi rasa sakit.  

8. Pemberian obat analgesik bukan merupakan kontraindikasi, obat anti 

inflamasi non steroid dapat diberikan setelah bedah saesar sebagai tambahan, 

karena dapat mengurangi kebutuhan opioid. 

Menurut Rasjidi (2009), pasien pasca operasi perlu mendapatkan perawatan 

sebagai berikut: 

1. Ruang pemulihan 

Di ruang pemulihan, pasien dipantau dengan cermat jumlah perdarahan dari 

vagina dan dilakukan palpasi fundus uteri untuk memastikan bahwa uterus 

berkontraksi dengan kuat.Selain itu, pemberian cairan intravena juga 

dibutuhkan. Kebutuhan akan cairan intravena termasuk darah sangat 

bervariasi. Wanita dengan berat badan rata-rata dengan hematokrit kurang 

dari atau sama dengan 30 dan volume darah serta cairan ekstraselular yang 

normal umumnya dapat mentoleransi kehilangan darah sampai 2.000 ml. 

2. Ruang perawatan 

Beberapa prosedur yang dilakukan di ruang perawatan adalah: 

a. Monitor tanda-tanda vital 

Tanda-tanda vital yang perlu di evaluasi adalah tekanan darah, nadi, 

jumlah urin, jumlah perdarahan, status fundus uteri dan suhu tubuh. 

b. Analgesik 

Untuk pasien berat dengan berat badan rata-rata, dapat diberikan paling 

banyak setiap 3 jam untuk menghilangkan nyeri.Sedangkan pada pasien 

yang menggunakan opioid, harus diberikan pemeriksaan rutin tiap jam 

untuk memantau respirasi, sedasi dan skor nyeri selama pemberian dan 

sekurangnya 2 jam setelah penghentian pengobatan. 
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c. Terapi cairan dan makanan 

Pemberian cairan intravena, pada umumnya mendapatkan 3 liter cairan 

memadai untuk 24 jam pertama setelah tindakan, namun apabila 

pengeluaran urin turun, dibawah 30 ml/jam, wanita tersebut harus segera 

dinilai kembali. 

d. Pengawasan fungsi veseika urinaria dan usus 

Kateter vesika urinaria umumnya dapat dilepas dalam waktu 12 jam 

setelah operasi atau keesokan pagi setelah pembedahan dan pemberian 

makanan padat bisa diberikan setelah 8 jam, bila tidak ada komplikasi. 

e. Ambulasi 

Waktu ambulasi diatur agar analgesik yang baru diberikan dapat 

mengurangi rasa nyeri. 

f. Perawatan luka 

Luka insisi diperiksa setiap hari dan jahitan kulit (atau klip) pada hari 

keempat setalah pembedahan.Pada hari ketiga pasca persalinan, mandi 

dengan pancuran tidak membahayakan luka insisi. 

g. Pemeriksaan laboratorium 

Hematokrit diukur setiap pagi hari setelah pembedahan.Pemeriksaan ini 

dilakukan lebih dini apabila terdapat kehilangan darah yang banyak selama 

operasi atau terjadi oliguria atau tanda-tanda lain yang mengisyaratkan 

hipovolemia. 

h. Menyusui 

Menyusui dapat dimulai pada hari pasca operasi seksio sesaria. 

i. Pencegahan infeksi pasca operasi 

Morbiditas demam cukup sering dijumpai setelah seksio sesaria.Infeksi 

panggul pasca operasi merupakan penyebab tersering dari demam dan 

tetap terjadi pada sekitar 20 persen wanita walaupun mereka telah diberi 

antibiotik profilaksis. 

2.9 Obat Pasien Bedah Sesar 

Beberapa jenis obat yang digunakan pada pasien setelah bedah saesar 

adalah jens analgetik dan antibiotik. 
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2.9.1 Antibiotik 

Antibiotika adalah zat yang dihasilkan oleh suatu mikroba, terutama 

fungi, yang dapat menghambat atau dapat membasmi mikroba jenis lain. 

Antibiotik dapat dikatakan bukan merupakan obat penyembuh penyakit 

infeksi dalam arti yang sebenarnya.Antibiotika hanyalah menyingkatkan 

waktu yang diperlukan tubuh hospes untuk sembuh dari suatu penyakit 

infeksi (Ganiswara, 2010).Berdasarkan pembuatannya antibiotika 

digolongkan 2 macam yaitu antibiotika semi sintesis dan sintesis (Tjay, 

2012).Antibiotika semisintesis yaitu apabila pada persemaian (culture 

substrate) dibubuhi zat-zat pelopor teetentu, maka zat-zat ini diinkorporosi ke 

dalam antibiotikum dasarnya.Hasilnya dibuat lagi dengan jalan biosintesis 

tersebut, melainkan dengan sintesa kimiawi, misalnya 

kloramfenikol.Antibiotika digunakan untuk mengobati berbagai jenis infeksi 

akibat kuman atau untuk prefensi infeksi, misalnya pada pembedahan 

besar.Secara profilaksis juga diberikan pada pasien dengan sendi dan klep 

jantung buatan, juga sebelum cabut gigi. 

Penggolongan antibiotika berdasarkan struktur kimianya dapat dibagi 

menjadi (Tjay & Rahardja, 2012): 

1. Aminoglikosida 

 Antibiotika yang dihasilkan oleh fungi Streptomyces dan 

Micromonospora.Spektrum kerjanya luas dan meliputi banyak bacilli 

gramnegatif, aktif juga terhadap gonococci dan sejumlah kuman gram-

positif.Gentamisin khasiatnya lebih ringan.Tidak efektif terhadap kuman 

anaerob. Aktivitasnya adalah bakterisid, berdasarkan dayanya untuk 

mempenetrasi dinding bakteri dan mengikat diri pada ribosom di dalam sel. 

Aminoglikosida dapat melintasi plasenta dan merusak ginjal serta 

menimbulkan ketulian pada bayi, tidak dianjurkan selama kehamilan, tapi 

dapat diberikan selama laktasi karena mencapai air susu ibu dalam jumlah 

kecil. Aminoglikosida, antara lain: streptomisin, neomisin, kanamisin, 

amikasin, gentamisin, tobramisin, sisomicin, etilmicin, dan lain-lain. 
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2. Tetrasiklin 

 Senyawa tetrasiklin semula diperoleh dari Streptomyces aureofaciens 

yaitu klortetrasiklin dan Streptomyces rimosus yaitu oksitetrasiklin, tetapi 

sekarang telah dibuat secara sintetis seluruhnya. Khasiatnya bersifat 

bakteriostatis, hanya melalui injeksi intravena dapat dicapai kadar plasma 

yang bakterisid lemah. Mekanisme kerjanya berdasarkan diganggunya sintesa 

protein kuman.Spektrum kerjanya luas dan meliputi banyak cocci gram-

positif dan gram-negatif serta kebanyakan bacilli. Semua tetrasiklin tidak 

boleh diberikan setelah bulan keempat dari kehamilan dan pada anak-anak 

sampai usia 8 tahun karena penghambatan pembentukan tulang yang 

mengakibatkan tulang menjadi lebih rapuh. 

3. Makrolida dan Linkomisin 

 Kelompok ini terdiri dari eritromisin dengan derivatnya yaitu 

klaritromisin, roxitromisin, azitromisin dan diritromisin.Spiromisin dianggap 

termasuk kelompok ini karena rumus bangunnya yang serupa.Linkomisin dan 

klindamisin secara kimiawi berbeda dengan eritromisin, tetapi mirip sekali 

mengenai aktivitas, mekanisme kerja, dan pola resistensinya, bahkan terdapat 

resistensi silang dan antagonisme dengannya.Eritromisin dan linkomisin 

bekerja bakteriostatis terhadap terutama bakteri gram-positif, dan spektrum 

kerjanya mirip penisilin-G.mekanisme kerjanya melalui pengikatan reversibel 

pada ribosom kuman, sehingga sintesis proteinnya dirintangi. Eritromisin 

dapat diberikan dengan aman saat kehamilan dan laktasi, sedangkan 

derivatnya belum ada kepastian. 

4. Polipeptida 

 Kelompok ini terdiri dari polimiksin B dan polimiksin E (kolistin), 

basitrasin dan gramisidin.Antibiotika ini dihasilkan oleh jenis 

bakteri.Polimiksin hanya aktif terhadap kuman gram-negatif termasuk 

Pseudomonas, sedangkan basitrasin dan gramisidin terutama kuman 

grampositif.Khasiatnya adalah bakterisid berdasarkan aktivitas permukaannya 

dan kemampuannya untuk melekatkan diri pada membran sel bakteri, 

sehingga permeabilitas sel meningkat dan akhirnya sel meletus.Antibiotika ini 

sangat toksik bagi ginjal, polimiksin juga bagi organ pendengaran. 
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5. Antibiotika lainnya 

a. Kloramfenikol 

Antibiotika ini berspektrum luas, berkhasiat terhadap hampir semua 

kuman gram-positif dan sejumlah kuman gram-negatif. Khasiatnya 

bersifat bakteriostatis terhadap Enterobacter dan Staph. 

aeriusberdasarkan perintangan sintesa polipeptida kuman. 

Kloramfenikol bekerja bakterisid terhadap Str. pneumoniae, Neiss. 

Meningitides, dan H. influenzae. Pada kehamilan dan laktasi 

penggunaannya tidak dianjurkan, khususnya selama minggu-minggu 

terakhir kehamilan, karena dapat menimbulkan cyanosis dan 

hypothermia pada neonati dan menyebabkan grey baby syndrome, serta 

dapat melintasi plasenta dan mencapai air susu ibu. 

b. Asam Fusidat 

Spektrum kerjanya sempit dan terbatas pada kuman gram-positif, 

terutama staphylococcus, juga yang membentuk 

penisilinase.Khasiatnya bersifat bakteriostatis berdasarkan 

penghambatan sintesa protein kuman.Penggunaan pada akhir kehamilan 

dapat mengakibatkan penyakit kuning (icterus) pada bayi. Zat ini 

melintasi plasenta dan terdapat dalam air susu ibu. 

c. Mupirosin 

Berdaya khusus terhadap kuman gram-positif, tetapi tidak aktif 

terhadap kuman gram negatif.Khasiatnya bersifat bakterisid 

berdasarkan penghambatan RNA sintetase yang berakibat penghentian 

sintesa protein kuman. 

2.9.2 Analgetik 

Analgetik adalah obat yang digunakan untuk meredakan rasa 

nyeri.Obat analgetik dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu obat golongan 

opioid dan NSAID (Katzung, 2012).Golongan Opioid bekerja pada sistem 

saraf pusat, sedangkan golongan NSAID bekerja di reseptor saraf perier dan 

sistem saraf pusat. Berdasarkan potensi kerja, mekanisme kerja dan efek 

samping analgesik dibedakan dalam dua kelompok, yaitu (Mutschler, 2011): 
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1. Analgesik yang berkhasiat kuat 

Bekerja pada pusat (hipoanalgesik atau kelompok opiat). Kerjanya pada 

pusat hipoanalgesik, antara lain: menurunkan rasa nyeri dengan cara stimulasi 

reseptor opiat sebagai kerja analgesik; sebaliknya tidak mempengaruhi 

kualitas indra lain pada dosis terapi; mengurangi aktivitas kejiwaan sebagai 

kerja sedasi; meniadakan rasa takut dan rasa bermasalah sebagai kerja 

trankuilasia; menghambat pusat pernafasan dan pusat batuk sebagai kerja 

depresi pernafasan dan kerja antitusif; seringkali mula-mula menyebabkan 

mual dan muntah akibat stimulasi pusat muntah sebagai kerja emetika, 

selanjutnya menyebabkan inhibisi pusat muntah sebagai kerja antiemetika; 

menimbulkan miosis sebagai kerja miotika; dan meningkatkan pembebasan 

anti diuretik hormon (ADH) sebagai kerja antidiuretika. 

Kerjanya pada perifer, antara lain: memperlambat pengosongan lambung 

dengan mengkontriksi pilorus; mengurangi motilitas dan meningkatkan tonus 

saluran cerna atau obstipasi spastik; mengkontraksi sfinkter dalam saluran 

empedu; meningkatkan tonus otot kandung kemih dan juga otot sfinkter 

kandung kemih; mengurangi tonus pembuluh darah dengan bahaya reaksi 

ortostatik; dan menimbulkan pemerahan kulit, urtikaria, rangsang gatal, serta 

pada penderita asma suatu bronkospasmus, akibat pembebasan histamine. 

2. Analgesik yang berkhasiat lemah sampai sedang 

Bekerja terutama pada perifer dengan sifat antipiretik dan kebanyakan juga 

mempunyai sifat antiinflamasi dan antireumatik. Analgesik lemah tidak 

mempunyai sifatsifat psikotropik dan sedasi dari hipoanalgesiknya, akan 

tetapi mempunyai indikasi pada nyeri ringan sampai sedang 

2.9.3 Tinjauan Obat Analgesik 

Pengertian dari analgesik menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah 

obat untuk meredakan rasa nyeri tanpa mengakibatkan seorang pasien 

kehilangan kesadarannya. Sering disebut sebagai obat pain killer karena dapat 

menghilangkan rasa sakit yang diderita oleh seorang pasien. Beberapa efek 

membahayakan dari penggunaan obat-obatan yang termasuk ke dalam 

analgetik adalah bahaya ketergantungan yang akan dialami oleh pasien 

apabila mengkonsumsi obat tersebut secara terus-menerus tanpa hitungan 
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dosis yang tepat dari dokter. Karena obat ini memiliki sifat yang mirip dengan 

narkotika dan bekerja dengan mempengaruhi sistem saraf pada manusia. 

Atas dasar farmakologisnya, analgetika dibagi dalam dua kelompok 

besar, yaitu: 

1. Analgetika Perifer (non-narkotik) 

Analgetika perifer (non-narkotik), yang terdiri dari obat-obat yang tidak 

bersifat narkotik dan tidak bekerja pada sentral.Analgetika antiradang 

termasuk kelompok ini. Secara kimiawi, analgetika perifer dapat dibagi dalam 

beberapa kelompok, yakni: 

a. Paracetamol 

b. Salicilat: asetosal, salisilamida, dan benorilat 

c. Penghambat prostaglandin (NSAID’s): ibuprofen 

d. Derivat-antramilat: mefenaminat, glafenin 

e. Derivat pirazolinon: Propifenazon, isopropilaminofenazon, dan 

metamizol 

f. Lainnya: benzidamin (tantum) 

Penggunaan obat-obat ini mampu meringankan atau menghilangkan rasa 

nyeri tanpa mempengaruhi SSP (susunan saraf pusat) atau menurunkan 

kesadaran, juga tidak menimbulkan ketagihan.Kebanyakan zat ini juga 

berdaya antipiretik dan/atau antiradang.oleh karena itu tidak hanya digunakan 

sebagai obat antinyeri, melainkan juga pada demam (infeksi virus atau 

kuman, selesma, pileka) dan peradangan seperti rematik dan encok. Obat-obat 

ini banyak diberikan untuk nyeri ringan sampai sedang.Pada nyeri lebih berat 

atau fraktur (patah tulang) kerjanya kurang ampuh (Tjay & Raharja, 2012). 

2. Analgetika Narkotik 

Analgetika narkotik khusus digunakan untuk menghalau rasa nyeri hebat, 

seperti pada fraktura (patah) dan kanker (Tjay dan Raharja, 2012). Analgetika 

narkotik, kini disebut juga opioida (mirip opiat)adalah obat-obat yang daya 

kerjanya meniru (mimic) opioid endogen dengan memperpanjang aktifasi dari 

reseptor-reseptor opioid. Zat ini bekerja terhadap opioid khas di SSP, hingga 

persepsi nyeri dan respon emosional terhadap nyeri berubah (dikurangi).Obat 

analgetika opioid sangat berguna untuk meredakan atau menghilangkan rasa 
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nyeri. Tetapi semua analgetika opioid menimbulkan adiksi, maka untuk 

mendapatkan suatu analgetika yang ideal masih tetap diteruskan dengan 

tujuan mendapatkan analgetika yang sama kuat dengan morfin tanpa bahaya 

adiksi (Ganiswara, 2012). 

Analgetika narkotik atas dasar cara kerjanya, obat-obat ini dibagi dalam 3 

kelompok, yaitu (Tjay & Raharja, 2012): 

1. Agonis opiat 

Agonis opiate dapat dibagi dalam dua jenis yakni alkaloida candu dan zat-zat 

sintesis. Alkaloida candu terdiri dari morfin, kodein, heroin, dan 

nikomorfin.Zat-zat sintesis terdiri dari metadon dan derivatnya 

(dekstromoramida, propoksifen, besitramida), petidin dan derivatnya (fentani, 

sufentanil), dan tramadol. Cara kerja obat-obat ini sama dengan morfin, hanya 

berlainan mengenai potensi dan lama kerjanya, efek samping dan resiko akan 

kebiasaan dengan ketergantungan fisik. 

2. Antagonis opiat, nalokson, nalorfin, pentazosin, dan buprenorfin (temgesic) 

Bila digunakan sebagai analgetikum, obat-obat ini dapat menduduki salah 

satu reseptor  

3. Campuran, nalorfin, nalbufin (Nubain) 

Zat-zat ini dengan kerja campuran juga mengikat pada reseptor-opioid, tetapi 

tidak atau hanya sedikit mengaktifasi daya kerjanya. Obat-obat analagetika 

yang lazim digunakan pada pasien bedah caesar antara lain asam mefenamat, 

paracetamol, Ketorolak dan ibuprofen.  

2.9.4 Ketorolak  

Ketorolak adalah NSAID yang dipromosikan untuk penggunaan sistemik 

terutama sebagai analgesik, bukan sebagai obat anti-inflamasi (meskipun 

memiliki sifat NSAID yang khas). Obat ini adalah analgesik yang efektif dan 

telah berhasil digunakan untuk menggantikan morfin dalam beberapa situasi 

yang melibatkan nyeri paska operasi ringan hingga sedang. Ini paling sering 

diberikan intramuskular atau intravena, tetapi formulasi dosis oral tersedia. 

Ketika digunakan dengan opioid, itu dapat menurunkan kebutuhan opioid 

sebesar 25-50% (Katzung et al., 2012).  
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Ketorolak mengandung Ketorolak tromethamine dengan indikasi 

penatalaksanaan rasa sakit atau nyeri jangka pendek. Ketorolak termasuk 

golongan analgesik NSAID (Non Steroid Anti Inflamation Drug). Ketorolak 

mengurangi peradangan, nyeri, dan demam dengan menghambat siklooksigenase 

(COX) dan sintesis prostaglandin (Tatro et al., 2003). Obat NSAID ketorolak 

yang diberikan setelah prostatektomi aman, efektif, tidak meningkatkan resiko 

pendarahan dan sebagai analgesik yang baik (Mazaris et al., 2008). 

a. Farmakokinetik  

Ketorolak dimetabolisme trutama oleh sitokrom P450 kemudian 

dikonjugasi asam glukoronat. Pada pemberian dosis tunggal intravena waktu 

paruh 5,2 jam, puncak analgetik dicapai dalam 2 jam. Lama analgetik 4-6 jam. 

Ekskresi terutama melalui ginjal (91,4%) dan memalui feses (6,1%) (Husslein dan 

Lamont, 2013). 

b. Farmakodinamika 

Mekanisme dari Ketorolak bekerja sebagai penghambat sintesa dengan cara 

menghambat kerja cyclooxygenase (COX), COX-1 dan COX-2 pada jalur 

arachidonat tidak melalui jalur opiat. 

Ketorolak adalah obat golongan analgetik non-narkotik yang mempunyai efek 

antiinflamasi dan antipiretik. Ketorolak bekerja dengan menghambat sintesis 

prostaglandin yang merupakan mediator yang berperan pada inflamasi, nyeri, 

demam dan sebagai penghilang rasa nyeri perifer dengan cara kerja menghambat 

sintesis prostaglandin dan menghambat aksi prostaglandin pada organ target 

(Rust, 2012). 

Relevansi penelitian terhadap nyeri pada manusia dihambat oleh kurang 

efektifnya produk ketorolak untuk diinjeksikan secara intratekal. Injeksi ketorolak 

intratekal telah dipelajari pada manusia dalam suatu studi keamanan obat label 

terbuka, dengan peningkatan dosis. Ketorolak intratekal 0,25 hingga 2 mg dapat 

ditoleransi dengan baik dengan efek samping yang terjadi hanyalah sedikit 

penurunan denyut nadi pada 15 hingga 60 menit setelah injeksi. Ketorolak 

intratekal tidak menghilangkan nyeri kronis atau memperpanjang anestesia atau 

analgesia dari bupivakain intratekal yang diberikan di awal pembedahan. 
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 Gambar 2. 5 Rumus Bangun Ketorolak 

2.9.5 Mekanisme Kerja Ketorlak 

Ketorolak adalah suatu obat anti-inflamasi non steroid (NSAID) yang 

bekerja menghambat sintesis prostaglandin. Ketorolak merupakan analgetik poten 

yang termasuk golongan anti-inflamasi nonsteroid yang mempunyai efek anti-

inflamasi sedang yang bekerja dengan cara menghambat enzim cyclooxygenase 

(COX) non selektif. Obat anti-inflamasi non steroid sangat bermanfaat pada 

tatalaksana nyeri paska bedah karena tindakan pembedahan selain menyebabkan 

nyeri juga dapat mengakibatkan inflamasi paska bedah (Boesoirie et al., 2015). 

 

Gambar 2. 6 Mekanisme Kerja NSAID (Pountos et al., 2011) 

2.9.6 Efek Samping 

Selain mempunyai efek yang menguntungkan, katorolak juga mempunyai 

efek samping. Efek samping pada gastrointestinal: Ketorolak dapat menyebabkan 

ulcerasi peptic, pendarahan dan perlubangan lambung. Sehingga 36ias36olac tidak 

diperbolehkan untuk pasien yang sedang atau mempunyai riwayat pendarahan 
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lambung dan ulcerasi peptic. Efek pada ginjal: Ketolak menyebabkan gangguan 

atau kegagalan depresi volume pada ginjal, sehinga dilarang diberikan pada pasien 

dengan riwayat gagal ginjal, sehingga dilarang diberikan pada pasien dengan 

riwayat gagal ginjal. Ketorolak menghambat fungsi trombosit, sehingga terjadi 

gangguan hemostatiss yang mengakibatkan risiko pendarahan dan gangguan 

hemostatis, dalam pemberian ketorolac 37ias terjadi reaksi hipersensitivitas dari  

spasme bronkus hingga shock anafilaktik, sehingga dalam pemberian 

ketorolac harus diberikan dosis awal yang rendah. 

2.9.7 Sediaan, Dosis dan Cara Pemberian 

Ketorolak tersedia dalam bentuk tablet dan injeksi, pemberian injeksi lebih 

dianjurkan. Pemberian ketorolak hanya diberikan apabila ada indikasi sebagai 

kelanjutan dari terapi ketorolak dengan infeksi. Terapi ketorolak baik secara 

injeksi ataupun tablet hanya diberikan selama 5 hari untuk mencegak ulerasi 

peptic dan nyeri abdomen. Efek analgesik keterolak selama 4-6 jam setelah 

injeksi. Untuk diinjeksi intramuscular pasien dengan umur <65 tahun diberikan 

dosis 60 mg. pasien dengan umur>65 tahun dan mempunyai riwayat gagal ginjal 

atau berat badannya kurang dari 50 kg diberikan dosis 30 mg/dosis. Untuk injeksi 

intravena: pasien dengan umur <65 tahun diberikan dosis 30 mg katorolak. Pasien 

dengan umur >65 tahun dan mempunyai riwayat gagal ginjal atau berat badanya 

kurang 50 kg diberikan dosis 15 mg/dosis. Pemebrian keterolak baik secara 

injeksi maupun oral maksimal: pasien dengan umur <65 tahun diberikan dosis 120 

mg/hari. Bila diberikan dengan injeksi intravena maka diberikan setiap 6 jam 

seklai. Pasien dengan umur > 65 tahun maksimal 60 mg/hari. 
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 Tabel II. 1 Sediaan Keterolak di Indonesia 

No Nama Obat Pabrik Sediaan 

1 Dolac Ethika Industri Farmasi Inj 30 mg/ml 

2 Erphapain Erlimpex Inj 30 mg/ml 

3 Farpain Fahrenheit Inj 30 mg/5 ml, tab 10 mg 

4 Ketopain Ethika Industri Farmasi Inj 30 mg/ml 

5 Ketorolac Hexpham Hexpharm Jaya Inj 10 mg/ml 

6 Ketorolac Ogb Dexa Dexa Medica Inj 10 mg/ml 

7 Ketosic Meprofarm Inj 30 mg/ml 

8 Ketrobat Interbat Inj 10 mg/ml,  inj 30 mg/ml 

9 K-Pain Darya Varia Inj 30 mg/ml 

10 Lactopain Lapi Inj 30 mg/ml 

11 Lactor Phapros Inj 30 mg/ml 

12 Lantipain Landson Inj 30 mg/ml 

13 Latorec Futamed FC tab 10 mg,  inj 30 mg/ml 

14 Matolac Mahakam Beta Farma Inj 10 mg/ml,  inj 30 mg/ml 

15 Painrel Dankos Farma Inj 30 mg/ml 

16 Rativol Sanbe Inj 10 mg/ml,  inj 30 mg/ml 

17 Remopain Dexa Medica Inj 10 mg/ml,  inj 30 mg/ml 

18 Rindopain Yarindo Farmatama Inj 30 mg/ml, tab 10 mg 

19 Rolac Actavis Indonesia Inj 30 mg/ml 

20 Ropain Nicholas Labolatories Inj 30 mg/ml 

21 Scelto Pharos Infusion 30 mg/ml 

22 Teranol Sydna Farma Inj 30 mg/ml 

23 Toradol Roche Inj 30 mg/ml, tab 20 mg 

24 Toramine Otto FC tab 10 mg,  inj 30 mg/ml 

25 Torasic Kalbe Farma 
Film-coated tab 10 mg, inj 10 

mg/ml, inj 30 mg/ml 

26 Torpain Ikhaparmindo Inj 30 mg/ml 

27 Trolac Benofarm Inj 30 mg/ml, tab 10 mg 

28 Xevolac Novell Pharmaceutical Inj 30 mg/ml, tab 10 mg 
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2.10 Asam Mefenamat 

Asam mefenamat adalah salah satu obat dari golongan AINS (Anti 

Inflamasi Non Steroid) yang merupakan turunan dari asam 

Nphenylanthranilic. Asam mefenamat bekerja dengan cara menghambat 

enzim siklooksigenase sehingga konversi asam arakidonat menjadi 

prostaglandin terganggu (Goodman & Gilman, 2012). 

 

 

 

 

Gambar 2. 7 Rumus Bangun Asam Mefanamat 

Asam mefenamat digunakan sebagai analgesik dan sebagai anti 

inflamasi, asam mefenamat kurang efektif dibandingkan aspirin.Asam 

mefenamat terikat sangat kuat pada protein plasma.Dengan demikian 

interaksi terhadap obat antikoagulan harus diperhatikan (Wilmana dan Gan, 

2012). Efek samping terhadap saluran cerna sering timbul misalnya dispepsia, 

diare, sampai diare berdarah dan gejala iritasi lain terhadap mukosa lambung. 

Pada orang lanjut usia efek samping diare hebat lebih sering dilaporkan. Efek 

samping lain yang berdasarkan hipersensitivitas ialah eritema kulit dan 

bronkokonstriksi dan anemia hemolitik juga pernah dilaporkan(Wilmana dan 

Gan, 2012). Selain itu terjadi efek samping steatorrhoea, haemolitik anemia, 

leukopenia, neutropenia, agranulositosis, gagal ginjal non-oligurik 

(Sweetman, 2005), dan iritasi lambung (Siswandono dan Soekardjo, 2010). 

Asam mefenamat memiliki rumus molekul C15H15NO2, dengan 

berat molekul sebesar 241,29 (Ditjen POM, 1995). Asam mefenamat bersifat 

serbuk halus, putih atau hampir putih; melebur pada suhu lebih kurang 230˚ 

disertai peruraian.Larut dalam larutan alkali hidroksida; agak sukar larut 

dalam kloroform; sukar larut dalam etanol dan dalam metanol; praktis tidak 

larut dalam air.Dosis asam mefenamat adalah 2-3 kali 250-500 mg sehari. 

Asam mefenamat mencapai kadar puncak dalam plasma dalam 2 – 4 jam 

setelah penggunaan dosis tunggal. Rata-rata 50% dari dosis asam mefenamat 

diekskresikan di urin, umumnya sebagai metabolit terkonjugasi 3- hidroksi 
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metil dan metabolit 3- karboksil.Sejumlah 20% asam mefenamat ditemukan 

di feses, umumnya sebagai metabolit tak terkonjugasi 3- karboksil (Gilman, 

et al., 2011).Indikasi dari Asam Mefenamat adalah adanya nyeri ringan 

sampai sedang dan kondisi yang berhubungan, disminore dan 

menoragi.Sedangkan kontra indikasinya, di kontraindikasikan terutama pada 

peradangan usus besar. 

2.10.1  Paracetamol 

Parasetamol (asetaminofen) merupakan obat analgetik non narkotik 

dengan cara kerja menghambat sintesis prostaglandin terutama di Sistem 

Syaraf Pusat (SSP) . Parasetamol digunakan secara luas di berbagai negara 

baik dalam bentuk sediaan tunggal sebagai analgetik-antipiretik maupun 

kombinasi dengan obat lain dalam sediaan obat flu, melalui resep dokter atau 

yang dijual bebas (Darsono, 2012). Parasetamol adalah paraaminofenol yang 

merupakan metabolit fenasetin dan telah digunakan sejak tahun 1893, 

mempunyai daya kerja analgetik, antipiretik, tidak mempunyai daya kerja anti 

radang dan tidak menyebabkan iritasi serta peradangan lambung (Sartono, 

2013). 

Parasetamol bekerja pada tempat yang tidak terdapat peroksid 

sedangkan pada tempat inflamasi terdapat lekosit yang melepaskan peroksid 

sehingga efek anti inflamasinya tidak bermakna. Parasetamol berguna untuk 

nyeri ringan sampai sedang, seperti nyeri kepala, mialgia, nyeri paska 

melahirkan dan keadaan lain (Katzung, 2011). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 8 Rumus Bangun Paracetamol 

Parasetamol cepat diabsorbsi dari saluran pencernaan, dengan kadar 

serum puncak dicapai dalam 30-60 menit. Waktu paruh kira-kira 2 jam. 

Metabolisme di hati, sekitar 3% diekskresi dalam bentuk tidak berubah 
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melalui urin dan 80-90 % dikonjugasi dengan asam glukoronik atau asam 

sulfurik kemudian diekskresi melalui urin dalam satu hari pertama; sebagian 

dihidroksilasi menjadi N asetil benzokuinon yang sangat reaktif dan 

berpotensi menjadi metabolit berbahaya (Darsono, 2012). 

Parasetamol tersedi sebagai obat tunggal, berbentuk tablet 500mg atau 

sirup yang mengandung 120mg/5ml. Selain itu Parasetamol terdapat sebagai 

sediaan kombinasi tetap, dalam bentuk tablet maupun cairan. Dosis 

Parasetamol untuk dewasa 300mg-1g per kali, dengan maksimum 4g per hari, 

untuk anak 6-12 tahun: 150-300 mg/kali, dengan maksimum 1,2g/hari. Untuk 

anak 1-6 tahun: 60mg/kali, pada keduanya diberikan maksimum 6 kali sehari 

(Mardjono, 2011). 

Jarang terjadi efek samping, tetapi dilaporkan terjadi ruam kulit, 

kelainan darah (termauk trombositopenia, leukopenia, neutropenia); hipotensi 

juga dilaporkan pada infusi; penting: kerusakan hati dan ginjal dengan 

frekuensi yang lebih kecil disebabkan oleh overdosis. Reaksi alergi terhadap 

derivate para-aminofenol jarang terjadi.Manifestasinya berupa eritem atau 

urtikaria dan gejala yang lebih berat berupa demam dan lesi pada mukosa. 

2.10.2 Ibuprofen 

Ibuprofen adalah obat dengan fungsi untuk meredakan nyeri berbagai 

kondisi seperti sakit kepala, sakit gigi, nyeri haid, nyeri otot, atau 

arthritis.Obat ini juga digunakan untuk menurunkan demam dan meredakan 

nyeri ringan dan sakit akibat pilek atau flu.Ibuprofen dapat digunakan untuk 

mengurangi nyeri yang ringan hingga sedang, khususnya nyeri oleh karena 

inflamasi seperti yang terdapat pada arthritis dan gout (Anderson, et al., 

2012). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 9 Rumus Bangun Ibuprofen 
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Ibuprofen memiliki rumus molekul C13H18O2, dengan berat molekul 

sebesar 206,28 (Ditjen POM, 1995). Ibuprofen berupa serbuk hablur, putih 

hingga hampir putih; berbau khas lemah.Praktis tidak larut dalam air; sangat 

mudah larut dalam etanol, dalam metanol, dalam aseton dan dalam 

kloroform; sukar larut dalam etil asetat. Senyawa ini mempunyai titik lebur 

75-77º C dengan pKa 4,4; 5,2 dan log P (oktanol/air) 4,0 (Moffat, et al., 

2010). 

Mekanisme kerja ibuprofen melalui inhibisi sintesa prostaglandin dan 

menghambat siklooksigenase-I (COX I) dan siklooksigenase-II (COX II). 

Namun tidak seperti aspirin hambatan yang diakibatkan olehnya bersifat 

reversibel.Dalam pengobatan dengan ibuprofen, terjadi penurunan pelepasan 

mediator dari granulosit, basofil dan sel mast, terjadi penurunan kepekaan 

terhadap bradikinin dan histamin, mempengaruhi produksi limfokin dan 

limfosit T, melawan vasodilatasi dan menghambat agregasi platelet 

(Stoelting, 2011). 

Dosis untuk mengurangi nyeri ringan hingga sedang dosis dewasa 

penggunaan ibuprofen per oral adalah 200-400 mg, untuk nyeri haid 400 mg 

per oral kalau perlu. Untuk arthritis rheumatoid 400-800 mg. Untuk demam 

pada anak-anak 5 mg/kg berat badan, untuk nyeri pada anak-anak 10 mg/ kg 

berat badan, untuk arthritis juvenil 30-40 mg/ kg berat badan/hari (Anderson, 

et al., 2012). Indikasi dari Ibuprofen adalah adanya nyeri ringan sampai 

sedang, antara lain nyeri pada penyakit gigi atau pencabutan gigi, nyeri pasca 

bedah, sakit kepala, gejala nyeri ringan sampai sedang pada gejala reumatik 

tulang, sendi dan non sendi, terkilir, menurunkan demam pada anak-anak. 

2.11 Rute Pemberian Obat (Sri, 2001) 

1. Rute Oral 

 pemberian peroral : pemberian oral adalah rute pemberian dimana 

suatu zat diambil melalui mulut. 

 pemberian sublingual : pemberian sublingual adalah rute 

pemberian dimana suatu zat ditempatkan dibawah lidah. 

 pemberian bukal : pemberian bukal adalah rute pemberian dimana 

suatu zat diambil melalui antara gusi dan pipi. 



43 

 

 

 

2. Rute parenteral  

 subkutan : pemberian subkutan adalah rute pemberian dimana 

suatu zat dibawah kulit. 

 Intradermal : sering disingkat ID, adalah injeksi dangkal atau 

superfisial dari suatu zat ke dalam dermis, yang terletak antara 

epidermis dan hypodermis. 

 intra muscular : pemberian oral adalah rute pemberian dimana 

suatu zat didalam otot 

 intravena bolus: pemberian obat dengan cara memasukkan obat 

kedalam pembuluh darah vena dengan menggunakan spuit. 

Sedangkan pembuluh darah vena adalah pemburu darah yang 

mengantarkan darah ke jantung. 

 Intravena drip : memberikan obat intravena melalui wadah 

merupakan pemberian obat dengan menambahkan atau 

memasukkan obat ke dalam wadah cairan intravena. Tujuannya 

untuk meminimalkan efek samping 
dan

 mempertahankan kadar 

terapeutik dalam darah.   

3. Pemberian Topikal  

adalah pemberiaan obat secara lokal dengan cara 

mengoleskan obat pada permukaan kulit atau membrane area 

mata, hidung, lubang telinga, vagina dan rectum. 

4. Inhalasi 

 Inhalasi nasal : adalah pemberiaan obat yang dilakukan secara 

hirupan/inhalasi dalam bentuk aerosol ke dalam saluran nafas. 

2.12 Terapi Non Farmakologis pada pasien Bedah Sesar 

Selain terapi farmakologi (terapi menggunakan obat-obatan) pasien 

juga diberikan/mendapatkan terapi non farmakologi (tanpa menggunakan 

obat-obatan) sebagai penunjang kesembuhan dan keberhasilan terapi yang 

sedang dijalani oleh pasien. Ada beberapa terapi non farmakologi yang dapat 

diberikan kepada pasien pasca Bedah Sesar, sebagai berikut : 
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2.12.1 Pengecekkan tanda-tanda vital 

Ada 4 tanda vital yang senantiasa dipantau.Tanda tanda vital ini 

setidaknya bisa menggambarkan kondisi organ dalam tubuh manusia 

dalam menjaga fungsinya dalam keseimbangan tubuh (Gibrastr, 2011). 

Tanda tanda vital tersebut yaitu : 

1. Suhu tubuh Suhu  

tubuh, adalah gambaran luas mengenai kesehatan. Dalam kondisi 

sakit, suhu tubuh biasanya naik, hal ini normal dilakukan tubuh untuk 

menghalau bibit penyakit (Sistem pertahanan tubuh).Namun pada 

beberapa kondisi seperti gangguan Organ dalam, Suhu tubuh dapat 

turun. 

2. Nadi  

Nadi digunakan untuk melihat keadaan pemompaan 

jantung.Frekuensi, kedalaman (lemah, kuat), dan irama adalah tiga hal 

yang harus diperhatikan umumnya remaja-dewasa normalnya 60-100 

kali permenit, dengan irama teratur, dan kedalaman yang sedang. 

3. Pernapasan  

Hal ini diperlukan untuk mengetahui kesulitan dalam 

bernapas.  Untuk dewasa 16-20 permenit adalah keadaan normal, 

diatas atau dibawah itu, bisa ditanyakan keluhan yang dirasakan 

dalam bernapas. 

4. Tekanan darah Agak sulit mungkin, butuh sebuah keteranpilan khusus 

dan terlatih. Anda bisa meminta tolong pada mereka ahli medis yang 

terlatih seperti perawat. 

2.12.2 Terapi cairan dan diet 

Periode postpartum adalah waktu penyembuhan dan perubahan yaitu 

waktu kembali pada keadaan tidak hamil. Untuk membantu mempercepat 

proses penyembuhan pada masa nifas, maka ibu nifas membutuhkan diet 

yang cukup kalori dan protein, membutuhkan istirahat yang cukup dan 

sebagainya (Dewi dan Sunarsih, 2011). 
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2.12.3 Ambulasi 

Ambulasi dini adalah tahapan kegiatan yang dilakukan segera pada 

pasien pasca operasi dimulai dari bangun dan duduk sampai pasien turun dari 

tempat tidur dan mulai berjalan dengan bantuan alat sesuai dengan kondisi 

pasien (Asmandi, 2008). 

2.12.4 Perawatan luka 

Perawatan luka merupakan tindakan untuk merawat luka dan 

melakukan pembalut dengan tujuan mencegah infeksi silang (masuk melalui 

luka) dan mempercepat proses penyembuhan luka (Delmafildasari, 2013). 

 


