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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dewasa ini, dunia internasional nampaknya benar-benar 

terguncang. Jika setiap tahun hampir sekitar setengah juta warga dunia harus 

menemui ajalnya karena persalinan. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia 

berjumlah 307/100.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan negara-negara 

Asean, AKI Indonesia menempati posisi mengkhawatirkan. Ada dua faktor 

yang menyebabkan AKI tinggi  yaitu medis dan akses ke pelayanan 

kesehatan. Untuk mendukung Making Pregnancy Safer (MPS) yang 

dicanangkan WHO, Pemerintah melaksanakan strategi utama adalah memberi 

pertolongan persalinan yang diberikan tenaga kesehatan, kedua 

mengupayakan komplikasi ibu saat mengandung dan melahirkan dapat 

ditangani, ketiga mengupayakan pencegahan kehamilan yang tidak 

diinginkan. Mengenai target menurunkan AKI menjadi 125/100.000, agaknya 

sulit mencapai target tersebut (www.depkes 2004). 

Salah satu jenis pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah 

Sectio Caesaria (SC), dimana Sectio caesaria adalah proses persalinan yang 

dilakukan dengan cara mengiris perut hingga rahim seorang ibu untuk 

mengeluarkan bayi (Mikoraharja, 2000). Menurut Jones (2005) dalam tahun 

30 tahun belakangan, peristiwa operasi caesaria meningkat dengan pesat.  

Kebanyak beralasan. Tetapi beberapa juga tidak mempunyai alasan yang 

http://www.depkes/
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tepat, hanya karena pasien menginginkan operasi tersebut, atau dokter 

menginginkan cara yang mudah.  Di Australia dan Inggris, operasi caesaria 

sekitar 10 sampai 15%.  Di Amerika Serikat, sekitar 16% sampai 20%.  

Alasan tingginya jumlah kejadian operasi caesaria di Amerika Serikat adalah, 

kebanyakan ahli kebidanan. Dari hasil laporan Rumah Sakit Harapan Kita 

Jakarta tercatat bahwa pada tahun 2005 jumlah persalinan dengan operasi 

caesaria meningkat menjadi 24% dengan jumlah 1.757 persalinan dari 

jumlah semula sebesar 1.389 (22,6%) (Healthsolutionlpg_2006). 

Mengingat pasien pasca persalinan operasi sectio caesaria mengalami 

penurunan kondisi umum yang menyangkut kapasitas fisik dan kemampuan 

fungsional sehingga perlu mendapatkan pelayanan fisioterapi. Melihat 

permasalahan ini salah satu modalitas fisioterapi yang dapat diberikan adalah 

terapi latihan. Program terapi latihan dapat meningkatkan metabolisme dalam 

tubuh, sehingga kondisi umum pasien akan lebih baik.  

Pada kondisi pasca sectio caesaria, terdapat permasalahan-

permasalahan yang erat kaitannya dengan fisioterapi. Masalah-masalah yang 

dapat terjadi antara lain nyeri pada daerah sayatan atau incisi, potensial 

terjadinya Deep Vein Thrombosis atau DVT, penurunan kekuatan otot 

perut,dan penurunan kekuatan otot dasar panggul. Yang pada akhirnya terjadi 

penurunan kemampuan aktivitas sehari-hari (ADL) dan penurunan dalam 

hubungan social kemasyarakatan atau Retriction of Participation. Nyeri 

dianggap proses yang normal, menurut Toxonomy Commite of the 

International Association for the Study of Pain (IASP) nyeri didefinisikan 



3 
 

sebagai suatu pengalaman sensoris dan emosi yang tidak menyenangkan yang 

berkaitan dengan kerusakan jaringan baik yang aktual maupun yang potensial 

(Basuki, 2007). 

Fisioterapi dalam hal ini dapat berperan dalam mengurangi keluhan 

pada kondisi pasca sectio cesaria dengan menggunakan modalitas terapi 

latihan. Program terapi latihan dapat meningkatkan metabolisme dalam 

tubuh, sehingga kondisi umum pasien akan lebih baik. Disamping itu, adanya 

peningkatan sistem metabolisme tersebut akan mempengaruhi proses 

penyembuhan luka operasi, sehingga nyeri akan berkurang. 

B. Rumusan Masalah 

       Karya tulis ilmiah yang berjudul ’’Penatalaksanaan Fisioterapi 

pada Kondisi Post Sectio Caesaria’’ sehingga dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah terapi latihan dapat mengurangi nyeri di daerah incisi? 

2. Apakah terapi latihan dapat mencegah potensial terjadinya deep vein 

thrombosis? 

3. Apakah terapi latihan dapat meningkatkan kekuatan otot perut dan otot 

dasar panggul? 

4. Apakah terapi latihan dapat meningkatkan kemampuan fungsional? 

C. Tujuan Penulisan Laporan 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui ’’Penatalaksanaan Fisioterapi pada Kondisi 

Post Sectio Caesaria’’, menambah wawasan dan pengetahuan serta 
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memberikan informasi tentang peran fisioterapi  pada kondisi post sectio 

caesaria pada kalangan masyarakat luas. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh terapi latihan terhadap pengurangan 

nyeri di daerah incisi. 

b. Untuk mengetahui pengaruh terapi latihan terhadap potensial 

terjadinya deep vein thrombosis. 

c. Untuk mengetahui pengaruh terapi latihan terhadap peningkatan 

kekuatan otot dan otot dasar panggul. 

d. Untuk mengetahui pengaruh terapi latihan terhadap peningkatan 

kemampuan fungsional. 

D. Manfaat Penulisan Laporan 

Laporan kasus ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1. IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) 

Hasil laporan kasus ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu 

pengetahuan dan teknologi khususnya ilmu pengetahuan dalam bidang 

kesehatan. Yang memberikan gambaran bahwa terapi latihan sebagai 

salah satu modalitas fisioterapi yang digunakan untuk  pasien dengan 

kondisi post sectio caesaria. 

2. Institusi Pendidikan  

Hasil laporan kasus ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk 

institusi pendidikan sebagai sarana pendidikan untuk mempersiapkan 

peserta didik di lingkungan pendidikan fisioterapi. 
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3. Bagi Penulis 

Manfaat hasil laporan kasus ini bagi penulis sendiri diharapakan 

dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang kondisi 

post sectio caesaria. 

4. Bagi Pembaca 

Hasil laporan kasus ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada masyarakat tentang kondisi post sectio caesaria dan 

permasalahannya serta mengetahui program fisioterapi pada kondisi ini 

dengan modalitas terapi latihan. 


