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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal merupakan salah satu 

upaya penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya 

tersebut diselenggarakan secara mandiri dan bersama-sama dalam suatu 

organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, 

keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Tuntutan masyarakat dalam 

pemenuhan pelayanan kesehatan semakin meningkat seiring dengan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, pelayanan tersebut harus dapat ditingkatkan. 

Kesehatan wanita yang penting salah satunya adalah masa kehamilan, 

kelahiran dan menyusui. Persalinan merupakan proses dimana bayi, placenta 

dan selaput ketuban keluar dari rahim ibu. Persalinan dianggap normal jika 

prosesnya terjadi pada usia kehamilan cukup bulan setelah 37 minggu tanpa 

disertai penyulit (Depkes RI, 2002). 

Salah satu cara untuk menurunkan angka kematian dengan tindakan 

penyelamatan bayi serta ibunya saat persalinan. Tindakan penyelamatan bayi 

dan ibu dalam persalinan salah satunya adalah dengan cara operasi Section 

Caesarean (SC). Indikasi atau akan dilakukannya operasi SC barbagai 

masalah seperti, panggul yang terlalu sempit, ukuran bayi yang terlalu besar 

sehingga tidak dimungkinkan untuk melahirkan secara normal.(Saifudin, 

2001).  
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Menurut penelitian Zhang yang berangkat dari kenyataan bahwa semakin 

banyak perempuan yang memina tindakan persalinan dengan menempuh SC 

untuk melahirkan bayinya karena tren yang marak di AS walau sebenarnya 

bayi-bayi itu dapat dilahirkan dengan normal.  

Menurut studi tersebut, proses persalinan dengan  SC di AS naik. Pada 

1996 hal itu terjadi dalam satu dari lima kelahiran, tapi pada 2008 terjadi 

nyaris dalam satu dari tiga kelahiran. Terlacak lebih dari 220.000 persalinan 

untuk menetapkan perempuan yang melahirkan dengan SC dan alasan 

diberikannya tindakan sangat bervariasi. Untuk setiap kelahiran, menghasilkn 

informasi catatan medis sang ibu dan kesehatan sang bayi. Dan hasilnya 

ternyata sesuai dengan beberapa studi terbaru. Bahwa terdapat sekitar 31% 

kelahiran antara 2006 dan 2008 dilakukan secara SC. Persentase itu hampir 

sama untuk para ibu yang baru pertama kali melahirkan dengan ibu-ibu yang 

sudah pernah melahirkan. Hasil studi ini menemukan beberapa petunjuk yang 

bisa menjelaskan kenaikan jumlah SC. Yang pertama, kemungkinan besar 

dijalankan untuk para ibu berusia di atas 35 tahun. Kedua, perempuan yang 

pada kelahiran pertama menjalani SC dan menjalani SC pada persalinan 

berikutnya. Ketiga, para dokter merekomendasikan SC daripada persalinan 

normal karena prosesnya lebih cepat. Keempat, perempuan yang berat 

badannya melebihi kenormalan. Kelima atas permintaan pasien. 

Menurut ketua bidang obstetri dan ginekologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Ohio, bahwa  SC harus dilakukan karena adanya indikasi, seperti 

janin dalam keadaan bahaya atau atau ibu tidak dapat melahirkan secara 
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normal. Sisi negatif dari SC bahwa bayi-bayinya berpotensi mengalami 

masalah pernapasan. Para ibunya berpotensi mengalami komplikasi pada 

kehamilan berikutnya. Prosedur SC membuat para ibu rentan mengalami 

cedera pada usus atau kandung kemih. Bahkan para ibu harus menjalani 

operasi hysterectomy atau pengangkatan rahim. Selain permasalahan itu, biaya 

persalinan dengan SC juga lebih mahal daripada persalinan normal. Menurut 

Badan Riset dan Kualitas Kesehatan, rata-rata biaya SC di AS tanpa 

komplikasi mencapai sekitar US$ 11.500 (Rp 103 juta), atau US$ 5.000 (Rp 

45 juta) lebih mahal dibandingkan persalinan normal. (Zang, 2010) 

Jika di lihat secara nyata tentang SC begitu banyak resiko yang harus di 

tanggung oleh pasien. Tetapi pasien tidak begitu mengindahkan apa yang akan 

menjadi resiko tindakan SC yang dimintanya seperti pasien akan mengalami 

tekanan jiwa termasuk kecemasan, sehingga tekanan emosi menjadi labil dan 

biaya perawatan lebih besar. Ini akan menjadi masalah yang komplek karena 

kurang gerak selama bed rest di Rumah Sakit. Komplikasi yang muncul 

karena kurang gerak adalah gangguan terhadap kardiorespirasi dimana system 

repirasi akan kehilangan stimulasi gravitasi. Serta gangguan kardiopulmonal 

sehingga terjadi peningkatan kerja nafas. Bed rest akan meningkatkan tekanan 

pada vena sentral dimana akan menghambat aliran limfe yang memicu udem 

paru dan pneumoni. Bed rest juga akan mengakibatkan venous menjadi statis 

sehingga terjadi penurunan asupan oksigen secara maksimal, darah menjadi 

kental dan pengambilan darah vena melemah sehingga menyebabkan trombo 

emboli (Coffin,1992) Akibat lanjut dari immobilisasi lama adalah penurunan 
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fungsi pada otot, tulang dan sendi. Akibat otot misalnya akan terjadi 

kelemahan otot, pemendekan otot. Terhadap tulang akan menjadi osteoporosis 

akibat terjadi reabsorsi tulang kalsium. Terhadap sendi akan mengalami 

stiffnes akibat terjadi perubahan-perubahan yang terjadi pada jaringan yang 

mengelilingi sendi. SC atas permintaan pasien kini bukan hal yang aneh dan 

kini sudah menjadi tren, semua resiko dan keluhan pasien akan tertutupi oleh 

kebahagiaan dengan lahirnya sang bayi (Zang, 2010) 

Fisioterapi adalah sebagai salah satu tenaga kesehatan yang berperan untuk 

mengembalikan kebugaran tubuh serta kondisi umum yang menyangkut 

kapasitas fisik pada ibu pasca melahirkan dengan tujuan agar ibu setelah 

melahirkan dapat beraktivitas normal kembali.  Fisioterapi dapat berperan 

untuk mengatasi masalah yang ada pada pasien post SC dengan memberikan 

terapi latihan. Program terapi latihan ditujukan untuk mengurangi deep vein 

trombosis, potensial penurunan kekuatan otot, mengurangi nyeri dan dapat 

meningkatkan kemampuan aktivitas fungsional (Mardiman, 2001). Dan rumah 

sakit di Inggris telah di sediakan ahli Fisioterapi untuk mengajarkan latihan 

jasmani pada pasien post SC dan persalinan normal ( Duffent & Smith, 1986) 

Bentuk dan metode terapi latihan yang di berikan dengan gerakan-gerakan 

tertentu yang sudah dimodifikasi sehingga sifatnya aman terhadap pasien 

dengan tujuan meningkatkan fungsi paru dan menurunkan resiko pneumoni, 

mengaktifkan vena dan meningkatkan sirkulasi  nutrisi ke seluruh tubuh 

sehingga mempercepat pemulihan fisik dini. Secara tidak langsung dapat 

mempercepat penyembuhan, mengurangi masa obname dan mengurangi biaya 
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perawatan serta dapat memeberi keuntungan bagi rumah sakit yakni 

produktivitas atau meningkatnya pendapatan  akibat jumlah perawatan. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalahnya 

adalah sebagai berikut : 

Persalinan dan kelahiran adalah proses kejadian fisiologi membuka dan 

menipisnya serviks dan janin turun ke dalam jalan lahir, yang mana kelahiran 

seorang bayi merupakan peristiwa sosial yang dinantikan ibu dan keluarga 

selama 9 bulan. Ketika persalinan dimulai, peranan ibu adalah untuk 

melahirkan bayinya, sedangkan peran petugas kesehatan adalah memantau 

persalinan dan mendeteksi dini adanya komplikasi selama persalinan serta 

dilihat dari segi fisioterapi, permasalahan – permasalahan yang dapat timbul 

akibat dilakukan operasi : seperti nyeri pasca operasi, odem kaki, komlikasi 

vaskuler dan paru, atrofi otot, limitasi gerakan dan lain-lain. Sehingga 

masalah-masalah yang muncul ketika melakukn terapi latihan dapat dicegah 

atau di kurangi atau di hindari. Keadaan pasien post SC akan mengalami 

penurunan dari gravitasional. Penurunan stimulasi terhadap sistem 

cardiovaskuler adalah osteostatic intolerance (coffin,1992). Osteostatic 

intoleransi adalah  ketidak mampuan sistem kardiovaskuler memelihara 

tekanan darah pada batas normal  dan in adequat tekanan perfusi cerebral 

melawan gravitasi dari jantung ke otak (dari berbaring ke duduk) dan ini akan 
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menyebabkan static hypotensi penurunan tekanan darah akibat perubahan 

posisi pada paien yang berbaring lama (imobilisasi).  

Untuk mengurangi dan mencegah masaah yang timbul setelah operasi SC 

maka salah satu intervensi yang di gunakan oleh penulis adalah terapi latihan 

yang trdiri dari (breathing exercise, general exercise, pelvic floor exercise, 

activity daily living ( ADL)) yang dibeikan secara dini. Maka sasaran dari 

penelitian ini adalah pemulihan fisik ibu pada pasien post SC dengan 

pemberian terapi latihan secara dini. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Melihat banyaknya masalah yang ditimbulkan dari Section Caesarea maka 

penelitian ini penulis membatasi masalah hanya pada pemulihan fisik ibu Post 

Section Caesarean dengan terapi latihan. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada batasan masalah tersebut maka dapat merumuskan 

masalah yaitu : 

Apakah ada pengaruh pemberian terapi latihan terhadap pemulihan fisik 

ibu Post Section Caesarean ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh terapi latihan 

terhadap pemulihan fisik ibu Post Section Caesarean. 
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F. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang di lakukan di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Bagi Peneliti 

Dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat 

dijadikan motivasi untuk lebih tahu tentang penatalaksanaan pada kondisi 

Post Section Caesarean.  

2. Manfaat Bagi Iptek Fisioterapi 

Memberi tambahan informasi pengetahuan tentang pengaruh terapi 

latihan bagi pasien Post Section Caesarean 

3. Manfaat Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan atau menyebarluaskan informasi kepada 

masyarakat umum tentang penatalaksanaan Fisioterapi pada kondisi Post 

Section Caesarean sehingga masyarakat dapat mengadakan upaya 

pencegahan. 

4. Manfaat Bagi Pendidikan 

Dapat mengembangkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan tentang 

pelaksanaan fisioterapi pada kondisi Post Section Caesarean. 

5. Manfaat Bagi Fisioterapi 

Dapat lebih mengetahui peran Fisioterapi dalam mengatasi 

permasalahan pada kondisi Post Section Caesarean. 


