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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Kasus  

1. Definisi Section Caesarean 

       Section caesarean (SC) adalah proses persalinan buatan yang 

dilakukan dengan cara dimana janin dilahirkan melalui insisi pada dinding 

perut dan dinding rahim dengan melakukan syatan pada rahim dalam 

keadaan utuh dan berat janin diatas 500 gram (Mitayani, 2011; Green, 

2012). Dilakukannya sectio caesarea dikarenakan atas indikasi panggul 

senpit dan placenta previa (Hartati, 2015; Olina, 2017). 

2. Anatomi  

a. Otot-otot perut  

Dinding perut tersusun oleh beberapa otot, sedangkan otot-otot perut 

yang berkaitan dengan kondisi sectio caesarea adalah : 

1) Otot obliqus externus abdominis 

Otot obliqus externus abdominis terletak pada antero latral 

abdomen. Origo terletak pada permukaan luar costa 5-12, serabut 

superior. Fungsi dari otot ini yaitu untuk rotasi thorax kesisi yang 

berlawanan.  

2) Otot obliqus internus abdominis 

Otot obliqus internus abdominis terletak pada anterior dan latral 

abdomen.  Origo terletak pada permukaan posterior fascia lumbo 
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dorsalis. Fungsi dari otot ini yaitu untuk rotasi thorak kesisi yang 

sama.  

3) Otot tranversus abdominis 

Otot tranversus abdominis berorigo pada cortalis 7-12, fascia 

lumbo dorsalis, labium internim crista iliaca, 2/3 lateral ligamen 

inguinale. Fungsi dari otot ini yaitu untuk menekan perut, 

menegakkan dan menarik didnding perut. 

4) Otot rectus abdominis 

Otot rectus abdominis terletak pada permukaan anterior abdomen. 

Origo terletak pada permukaan anterior kartilago costalis 5-7. 

Fungsi dari otot ini yaitu untuk fleksi trunk dan mengangkat pelvis. 

 

Gambar 2.1 Otot-otot Perut tampak depan (Polden, 1990) 
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b. Otot pembentuk dasar panggul 

Tabel 2.1 otot pembentuk dasar panggul 

No  Otot  Fungsi  

1. M.Sphingter ani externus Untuk membuka 

menutup kanalis ani 

2. M.Bulbospongiosus Untuk melindungi bola 

vestibular 

3. M.Perinea tranfersus superfisialis Sebagai pendukung kerja 

otot levator ani 

4. M.Levator ani Sebagai penyokong 

utama organ pelvic  

5. M.Sphingter urethra Mengontrol keluarnya 

urin dikandung kemih 

melalui uretra. 

 

Gambar 2.2 Otot yang membentuk dasar panggul (Polden, 1990) 

3. Etiologi 

Menurut (M.T Indriati, 2012) etiologi persalinan sectio caesarea ada 3 

yaitu : 

a. Etiologi yang berasal dari janin 

Ukuran kepala bayi yang terlalu besar, kelainan letak bayi 

(sungsang atau lintang), bayi kembar, lilitan tali pusat dengan 

pembukaan kecil, ketuban pecah, fetal distres/gawat janin, bayi 
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yang belum lahir lebih dari 24 jam sejak ketuban pecah, 

pendarahan. 

b. Etiologi yang berasal dari ibu 

Kehamilan pada ibu yang berusia lanjut, panggul ibu terlalu 

sempit, sejarah persalinan sectio caesarea pada kehamilan 

sebelumnya, ibu menderita penyakit tertentu, infeksi saluran 

persalinan, preklampsia berat atau eklampsia, keracunan kehamilan 

yang parah, mulut rahim tertutup plasenta. 

c. Etiologi yang berasal dari plasenta previa 

Plasenta lebih rendah dari rahim sehingga menutup leher rahim, 

bukan kehamilan pertaman, rahim memiliki jaringan parut yang 

disebabkan karena oprasi termasuk oprasi sectio caesarea, bayi 

kembar, usia, riwayat plasenta previa. 

4. Patofisiologi 

       Sectio caesarea merupakan suatu tindakan bedah caesarea yang 

dilakukakn untuk mengeluarkan janin lewat insisi dengan cara 

menembus dinding abdomen dan uterus (Kamus Dorland, 2011). 

Indikasi sectio caesarea disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor dari ibu 

dan faktor dari janin. Faktor dari ibu yaitu disproporsi kepala panggul, 

disfungsi uterus, dan distosia jaringan lunak plasenta previa. 

Sedangkan faktor dari janin yaitu janin besar, gawat janin, dan letak 

lintang  (Jitowiyono, Kristiyanasari,2012). 
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        Menurut pelaksanaanya, sectio caesarea dapat dilakukan dengan 

cara, (1) sectio primer, sectio caesarea yang dilakukan dengan 

perencanaan bahwa janin akan dilahirkan dengan cara sectio caesarea, 

(2) sectio caesarea sekunder, suatu persalinan yang ditunggu 

kelahirannnya secara normal tetapi jika tidak ada perkembangan dalam 

proses persalinan maka dilakukan persalinan secara sectio caesarea. 

       Pada pelaksanaanya oprasi sectio caesarea dilakukan dengan cara 

anestesi yaitu merupakan tindakan yang dilakukan untuk 

menghilangkan kesadaran dan disertai hilangnnya rasa sakit yang 

sifatnya sementara. Anestesia untuk sectio caesarea dilakukan dengan 

teknik (1) anastesia umum, yaitu menghilangkan rasa nyeri secara 

sentral yang disertai dengan hilangnnya kesadaran dengan cara 

memasukan obat pada pembulu darah. Kemudian menyebar 

kejaringan, jaringan pertama yang terpengaruh yaitu otak karena 

jaringan yang kaya akan pembulu darah, sehingga menurunnya/ 

hilangnnya kesadaran dan juga disertai hilangnnya rasa nyeri. (2) 

anatesia blok lumbal, yaitu menghilangkan rasa nyeri yang dilakukan 

tanpa menghilangkan tingkat kesadaran dimana obat anastesia 

disuntikan diantara L2 dan L3. 

 

B. Permasalahan Fisioterapi  

1. Impairment  

Adanya suatu gangguan kapasitas fisik yang dapat mengganggu dan dapat 

berhubungan dengan aktifitas fungsional dasar yang disebut sebagai 
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impairment. Pada kondisi ini impairment yang dapat terjadi berupa nyeri 

daerah incisi, penurunan kekuatan otot, perut, dan penurunan kekuatan 

otot dasar panggul. 

2. Functional Limitation 

Functional limitation merupakan istiah yang digunakan dalam keadaan 

dimana seseorang mengalami keterbatasan dalam fungsionalnnya. Setelah 

dilakukan pemeriksaan ditemui hasil bahwa pasien kesulitan dalam tranfer 

dan ambulasi dari tidur keduduk dan dari duduk keberdiri. 

3. Disability  

Disability merupakan istilah yang digunakan dalam keadaan dimana 

seseorang mengalami gangguan atau keterbatasan dalam melakukan 

aktivitas. Hal ini dikarenakan gangguan pada impairment dan functional 

limitation. Pada kondisi pasien sectio caesarea disability yang terjadi 

adalah kesulitan memeberi ASI dan kesulitan menggendong bayi. 

 

C. Teknologi Intervensi Fisioterapi 

1. Senam Nifas 

       Senam nifas adalah senam yang dilakukan oleh para ibu-ibu setelah 

melahirkan dengan keadaan tubuh yang sudah pulih kembali. Senam nifas 

bertujuan untuk mempercepat penyembuhan, mencegah timbulnya 

komplikasi, serta memulihkan dan menguatkan otot-otot punggung, otot 

dasar panggul dan otot perut. Pada saat ibu hamil, otot perut dan sekitar 

rahim, vagina telah mengalami peregangan dan melemah. Hal ini untuk 
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mencegah terjadinya nyeri punggung, kelemahan pada otot perut dan otot 

panggul yang dapat mengakibatkan ibu susah menahan BAK, maka dari 

itu harus dilakukannya senam nifas secara terus menerus (Dewi Vivian, 

Sunarsih S.ST, 2011). 

       Senam nifas jarang dilakukan oleh ibu-ibu setelah melakukan 

persalinan. Alasan ibu nifas tidak melakukan senam nifas. Pertama, karena 

memang tidak tahu bagaimana cara melakukan senam nifas. Kedua, karena 

terlalu bahagia dan ketiga karena takut sakit. Sebenarnnya senam nifas 

sangatlah mudah dilakukan (Eny, Dyah, 2010). Senam nifas sbagai berikut 

: (1)  posisi pasien tidur terlentang, tangan diletakan diatas dada lalu tarik 

nafas dalam dan hembuskan. (2) tangan diletkan diatas perut lalu tarik 

nafas dan hembuskan. (3) melakukan cengkraman jari-jari kaki. (4) 

gerakan ankle dorsi dan plantar fleksi. (5) gerakan fleksi-ektensi knee 

dexstra dan sinistra secara bergantian. (6) abduksi-adduksi hip dexstra dan 

sinistra secara bergantian (7) bridging. Dilakukan 5 kali sampai 8 kali 

pengulangan. 

       Adapun indikasi dan kontra indikasi senam nifas. Indikasi senam nifas 

ibu benar-benar sudah pulih dan tidak ada komplikasi (hipertensi, pasca 

kejang, demam). Sedangkan kontra indikasi senam nifas ibu yang 

mengalami komplikasi selama persalinan dan juga ibu yang mengalami 

anemia, ibu yang mempunyai riwayat jantung dan paru-paru (Widianti dan 

Proverawati, 2010). 

 


