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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hamil merupakan waktu yang sangat di tunggu pasangan suami istri 

dalam kehidupan berumah tangga. Menurut Jahja (2011) kehamilan 

merupakan periode dimana seorang wanita menyimpan embrio di dalam 

tubuhnya. Kehamilan manusia terjadi selama 40 minggu, dimulai waktu 

menstruasi terakhir sampai kelahiran 38 minggu daripembuahan. Bahwa 

proses perkembangan janin dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Mukminun, 

ayat 12-14 sebagai berikut : 

هُ ثُم  -١٣- ثُم   َخلَْقنَا النُّْطفَةَ  ُمْضَغة   َعلَقَة   ِكينٍقََراٍر فِىنُْطفَة َجَعْلنََٰ لَةٍ ِمنِطينٍ -١٢- م  َن َخلَْقنَاَولَقَدْ  ِمنٱْلِ ُسلََٰ نَسَٰ  

 

لِقِينَأَْحَسنُ  ُ  ٱْلَخَٰ ا ثُم   أَْنَشأْنَاهُ  َخْلق ا فَتَبَۚاآَخرَ  اَركَ  ٱّلل  ا فََكَسْونَا اْلِعظَامَ  لَْحم  فََخلَقْنَا اْلَعلَقَةَ  فََخلَْقنَا  اْلُمْضَغةَ  ِعظَام   

Artinya : “Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari 

saripati (berasal ) dari tanah. Kemudian Kami menjadikannya air mani 

(yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian, air mani itu 

Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami 

jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang 

belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, 

Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Maha suci Allah, 

Pencipta yang paling baik.”  

Perubahan yang terjadi selama kehamilan sering kali menjadi keluhan 

bagi ibu hamil diantaranya adalah mual dan muntah pada awal kehamilan, 

konstipasi, varises vena (pembuluh balik), gangguan berkemih, hemoroid, 

dan pembengkakan pada tungkai dan kaki serta nyeri pinggang 

(Wiknjosastro, 2005). Perubahan ini sebenarnya bertujuan untuk menjaga 

metabolime tubuh, mendukung pertumbuhan janin, serta persiapan persalinan 

dan menyusui dengan tingkatan yang bervariasi disetiap trimesternya. 
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Proses kehamilan akan menimbulkan berbagai perubahan pada 

seluruh sistem tubuh, perubahan ini berdampak pada sistem kardiovaskuler, 

sistem pernafasan, sistem hormonal, sistem gastrointestinal, maupun sistem 

muskuloskeletal.Perubahan pada sistem muskuloskeletal seiring selama 

kehamilandengan membesarnya uterus, maka pusat gravitasi akan berpindah 

kearah depan sehingga ibu hamil harus menyesuaikan posisi 

berdirinya(Brayshawet al., 2008). Jika pusat gravitasi tubuh bergeser kedepan 

dan peregangan otot abdomen yang melemah, hal ini dapat mengakibatkan 

lekukan pada tulang lumbal. Ada kecenderungan bagi otot punggung untuk 

memendek jika otot abdomen meregang sehingga dapat menyebabkan 

ketidakseimbangan otot disekitar pelvic dan ligamen disekitar pelvic. Dimana 

ibu hamil harus bergantung dengan kekuatan otot, penambahan berat badan, 

sifat relaksasi sendi, kelelahan serta perubahan postur sebelum hamil. Postur 

tubuh yang tidak tepat akan memaksa peregangan otot tambahan dan 

kelelahan pada tubuh. Terutama pada bagian tulang belakang sehingga akan 

menyebabkan terjadinya sakit atau nyeri pada bagian belakang ibu hamil 

(Siswosudarmo et al., 2008). 

Nyeri punggung bawah pada ibu hamil adalah ketidaknyamanan yang 

terjadi dibawah costa dan di atas bagian inferior gluteal(Anas, 2006).Nyeri 

pada bagian punggung juga bisa disebabkan karena perubahan hormonal yang 

menimbulkan perubahan pada jaringan lunak penyangga dan penghubung 

sehingga menurunnya elastisitas dan fleksibilitasotot (Wahyuniet al., 2012). 

Nyeri punggung dapat menimbulkan dampak negatif pada kualitas hidup ibu 
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hamil karena adanya gangguan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari 

(Katonis et al., 2011). 

Terdapat dua pilihan yang di gunakan dalam proses persalinan yaitu 

persalinan spontan dan operasi sesar. Operasi sesar adalah operasi yang 

dilakukan apabila proses persalinan terpaksa dilakukan karena ada masalah 

pada ibu maupun janin.Adanya komplikasikehamilan sebagai faktor risiko 

ibu melahirkan operasi sesaradalah pendarahan4,40%, ketubanpecah dini 

5,49%,kelainan letak janin 4,25%, dan panggul sempit 4,0%.Sedangkan 

persalinan spontan adalah proses pengeluaran janin melalui alat kelamin yang 

terjadi pada kehamilan 37-42 minggutanpa komplikasi pada ibu dan janin 

(Prawirohardjo, 2011). 

Terganggunya kualitas hidup dan berbagai masalah fungsi reproduksi 

umum pada wanitasebagai salah satu gejala penyebab melemahnya kekuatan 

otot dasar panggul. Kekuatan otot dasar panggul terpengaruhsetelah 

persalinan spontan dan akan kembali normal dalam waktu 2 bulan.Pada 

persalinan spontan ditemukan adanya penurunan kekuatan otot dasar panggul 

sebanyak 22% selama persalinan dan 35% selama post partum. Persalinan 

spontan  merupakan faktor utama kejadian inkontinensia urine karena terjadi 

regangan otot yang kuat pada saat persalinan menyebabkan kelemahan dan 

kerusakan dari otot dasar panggul. Beberapa studi dan epidemiologi 

mengindikasikan wanita yang mengalami persalinan spontan mempunyai 

risiko tinggi untuk terjadinya inkontinensia urine dibandingkan wanita 

dengan persalinan operasi sesar (Utamaet al., 2016).Kekuatan otot dasar 
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panggul sebelum persalinan pada kelompok spontan 9,152±0,8149 cm H2O 

dan kelompok operasi sesar 9,768±0,7355 cm H2O. Sedangkan kekuatan otot 

dasar panggul setelahpersalinanspontan adalah 8,130±0,9301 cm H2O dan 

pada setelah operasi sesar 9,775±0,7150 cm H2O(Dewiet al., 2016). 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti memilih RS PKU 

Karanganyar sebagai tempat penelitian, karena RS PKU Karanganyar 

merupakan rumah sakit swasta yang mempunyai layanan unggulan salah 

satunya spesialis obsgyn. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada perbedaan kekuatan otot pinggang antara ibu melahirkan 

spontan dan operasi sesar?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui perbedaankekuatan otot pinggang antara ibu 

melahirkan spontandan operasi sesar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah wawasan dan pengetahuan fisioterapi dibidang 

muskuloskeletal, tentang perbedaan  kekuatan otot pinggang antara ibu 

melahirkan spontan dan operasi sesar. 
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2. Manfaat Penelitian 

Menambah wawasan dan pengetahuan kepada peneliti tentang 

perbedaan  kekuatan otot pinggang antara ibu melahirkan spontan dan 

operasi sesar. 


