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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH  

Rumah sakit merupakan salah satu tempat pengobatan atau sarana 

pelayanan kesehatan dari berbagai macam penyakit. Mulai dari penyakit yang 

ringan sampai kepada yang berat. Dari pasien yang berobat jalan sampai pada 

pasien yang dinyatakan oleh dokter harus menginap. Ada pasien yang 

membawa surat rujukan dari dokter praktek atau dari puskesmas ada pula yang 

datang secara langsung tanpa membawa pengantar. 

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin tingginya 

pengetahuan masyarakat tentang arti dan pentingnya kesehatan menuntut 

mereka untuk senantiasa memelihara kesehatannya. Mereka menganggap 

kesehatan adalah hal yang sangat penting dalam hidupnya sehingga mereka 

akan mencari dan mengunjungi balai –  balai pengobatan atau tempat – tempat 

pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit, klink pribadi ataupun klinik 

swasta bila mereka memerlukannya. 

Pemerintahpun berusaha semaksimal mungkin mengambil langkah – 

langkah untuk meningkatkan derajat kesehatan. Salah satunya dengan 

meningkatnya pembangunan rumah sakit –  rumah sakit atau puskesmas 

sampai di pelosok pedesaan, yang dapat dilihat dari perbandingan data tahun 

2002 dan 2006 sebagai berikut : Data dari Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia Direktorat Jendral Pelayanan Medik thn 2002 menunjukkan bahwa 

jumlah Rumah Sakit (RS) umum seluruh Indonesia adalah 953 buah, dengan 
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perincian 346 milik Depkes/ Pemda, 110 milik TNI/ POLRI, 70 milik BUMN 

dan 427 milik Swasta  (Depkes RI 2002). Sedangkan pada tahun 2006 

menunjukkan terjadi peningkatan jumlah rumah sakit umum seluruh Indonesia 

adalah 1012 buah, dengan perincian 390 milik Depkes/Pemda, 110 milik 

ABRI, 71 milik BUMN, 441 milik Swasta (Depkes RI 2006). Dengan 

didirikannya rumah sakit-rumah sakit tersebut diharapkan dapat memudahkan 

masyarakat dalam menjalani pengobatan, baik yang akan berobat jalan 

maupun yang akan rawat inap. Data dari Rumah Sakit Umum Panti Wilasa 

Citarum Semarang, jumlah pasien pada bulan Agustus 2007 yaitu: 3017 orang 

dengan rincian sebagai berikut: ruang bedah 681 orang, ruang kebidanan 524 

orang, ruang internis 782 orang, ruang anak-anak 419 orang, ruang bersalin 68 

orang, ruang peristi/bayi 95/259 orang, ruang HCU 152 orang. Pasien-pasien 

tersebut menempati ruangan-ruangan yang telah disediakan menurut kelasnya 

misalnya kelas VIP, kelas I, kalas II dan kalas III.(Data RS PantiWilasa 

Citarum 2007). 

Dari jumlah 524 orang pasien di ruang kehamilan  43 orang atau 0,43 % 

merupakan pasien dengan kelahiran melalui operasi saesar. Rata-rata waktu 

rawat inap (Length Of Stay: LOS) 3 – 5 hari ( 2,05% - 2,26%)(Data RS Panti 

Wilasa Citarum Semarang, 2007). Sedangkan di Amerika LOS untuk pasien 

paska operasi saesar rata-rata 2-3 hari (AJOG,2007). Jika  LOS terlalu lama 

maka akan mempengaruhi jumlah kunjungan pasien, mempengaruhi nilai RS/ 

Akreditasi RS, pasien akan mengalami  tekanan jiwa termasuk kecemasan, 

sehingga membuat tekanan emosinya labil, biaya perawatan membengkak. 
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Hal-hal ini juga dapat menjadi masalah yang kompleks karena dapat 

menimbulkan komplikasi  penyakit-penyakit yang lain akibat karena kurang 

gerak. Komplikasi yang muncul karena kurang gerak adalah gangguan 

terhadap kardiorespirasi dimana sistem respirasi akan kehilangan stimulasi 

gravitasional. Selama bed rest akan terjadi peningkatan kerja sistem 

kardiopulmonal sehingga terjadi peningkatan kerja pernafasan dan penurunan 

kerja mukosiale. Bed rest juga akan meningkatkan tekanan pada vena sentral 

dimana akan menghambat aliran limpe serta memicu udema paru dan 

pneumoni. Bed rest juga akan mengakibatkan venous menjadi statis sehingga 

terjadi penurunan ambilan oksigen maksimal, peningkatan kekentalan darah 

dan penurunan pengambilan darah vena sehingga dapat menyebabkan trombo 

emboli atau pulmonal emboli (Coffin,1992). Akibat lanjut dari pada 

immobilisasi lama adalah dapat memberikan efek terhadap otot, tulang dan 

sendi. Akibat terhadap otot misalnya akan terjadi kelemahan otot atau disebut 

weaknessess, atropi otot  (disuse athropy ) yaitu berkurangnya serabut otot 

atau mucle fibers, tightness (pemendekan otot), kontraktur sebagai akibat 

lanjut dari pada tightness. Terhadap tulang akan mudah terjadi osteoporosis 

akibat terjadi resorbsi tulang (matriks dan kalsium). Terhadap sendi akan 

mengalami stiffness akibat akan terjadi perubahan-perubahan dari jaringan 

yang mengelilingi sendi, misalnya kontraktur pada kapsul dan tendon. Efek 

lain dari pada bed rest adalah menurunnya kerja dari sistem vestibular dan 

proprioseptor di dalam tubuh sehingga menyebabkan menurunnya 

keseimbangan. Adapun fungsi vestibular adalah untuk mempertahankan posisi 

tubuh dalam keadaan tegak baik pada saat diam atau statis maupun pada saat 
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bergerak atau dinamis. Sedangkan proprioseptor adalah akhir serabut saraf 

(sendi, otot dan tendon) yang berfungsi menerima seluruh informasi tentang 

sistem musculoskeletal dan menyampaikan kepada  system saraf pusat. Akibat 

komplikasi-komplikasi di atas sehingga akan menghambat proses percepatan 

ambulasi pasien. Sedangkan tolak ukur pasien paska opersi seksio saesar ia 

boleh pulang adalah; jika pasien sudah dapat ambulasi dan mobilisasi serta 

jika tidak terdapat komplikasi-komplikasi yang timbul akibat paska operasi 

seksio saesaria (wawancara dokter-dokter Obsgin RS Panti Wilasa Citarum 

Semarang,2007). 

Berdasarkan alur pikir  di atas, maka perlu ditingkatkan pembangunan di 

bidang kesehatan termasuk Fisioterapi dalam memberikan pelayanan kepada 

individu, keluarga dan masyarakat. Fisioterapi merupakan salah satu profesi 

kesehatan yang bertanggung jawab untuk memaksimalkan gerak dan 

kemampuan fungsional. Fisioterapi juga mempunyai lingkup pelayanan yaitu : 

mengembangkan, memelihara dan memulihkan sesuai yang tercantum dalam 

World Confederation for Physical Therapi tahun 2000. 

”Menurut Kepmenkes 1363 bahwa Fisioterapi adalah bentuk pelayanan 
kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk 
mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh 
sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara 
manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroteraupetik dan 
mekanis), pela tihan fungsi dan komunikasi (Heri P,2005). 
 
Dengan melihat tujuan Fisioterapi dan salah satu bentuk pelayanan 

fisioterapi yaitu mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak 

sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan pelayanan dengan cara 

pelatihan fungsi dan komunikasi. Sehingga peranan Fisioterapi untuk rawat 

inap sangatlah penting untuk membantu proses percepatan ambulasi yang 
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tentunya ditunjang dengan medis dan nutrisi, agar pasien dapat dengan cepat 

melakukan aktivitas fungsionalnya kembali. 

Bentuk dan metode terapi latihan yang diberikan dengan gerakan-

gerakan tertentu yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga sifatnya 

aman terhadap pasien dengan tujuan akan meningkatkan fungsi paru dan 

menurunkan resiko pneumoni. Mengaktifkan vena dan meningkatkan sirkulasi 

dan nutrisi ke seluruh tubuh sehingga dapat mempercepat proses ambulasi 

pasien. Dengan demikian secara tidak langsung dapat mempercepat 

penyembuhan, mengurangi masa LOS atau opname dan dapat mengurangi 

biaya perawatan serta dapat memberi keuntungan bagi rumah sakit yakni 

produktivitas atau pendapatan meningkat akibat menigkatnya jumlah 

perawatan, memperbanyak diagnosis dan memperbanyak jumlah pemeriksaan 

penyakit. 

Berdasarkan permasalahan di atas paneliti dapat menarik satu 

kesimpulan arti penting pemberian Terapi Latihan Dini. Dan sepengetahuan 

peneliti ketahui, di wilayah Semarang belum pernah ada penelitian- penelitian 

lain seputar pemberian Terapi Latihan Dini terhadap percepatan ambulasi 

paska operasi seksio saesar ia. Sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat 

topik di atas dalam bentuk penelitian dan memaparkan dalam bentuk skripsi 

dangan judul ”Pengaruh Terapi Latihan Dini terhadap Percepatan Ambulasi 

Pasien Rawat Inap Paska Operasi Seksio Saesaria di Rumah Sakit Panti 

Wilasa Citarum Semarang”. 
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B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan permasalahan di atas, keterlambatan ambulasi rawat inap 

dapat terjadi sebagai akibat dari efek immobilisasi atau tidur terlalu lama 

karena suatu penyakit infeksi atau kasus operasi. Selama menjalani istirahat 

pasien / klien kurang gerak sehingga dapat menyebabkan seluruh organ tubuh 

seperti sirkulasi darah, otot, tulang, sendi dll tidak dapat bekerja secara aktif 

sesuai fungsinya. 

Oleh sebab itu fisioterapis dalam memberikan pelayanannya harus 

memperhatikan tingkat keamanan pasien, keadaan pasien, waktu dan durasi 

latihan, intensitas latihan. Dalam hal ini diperlukan kerjasama yang baik 

antara pasien, fisioterapis dan keluarga pasien. Dalam memberikan latihan, 

fisioterapis harus memperhatikan beberapa problematik yang dapat muncul 

paska operasi: seperti nyeri paska operasi, odema, komplikasi vaskuler dan 

paru, atropi otot, limitasi gerakan dan lain-lain. Sehingga masalah-masalah 

yang muncul ketika melakukan terapi latihan dapat dicegah atau di kurangi 

atau di hindari. 

”Efek fisiologis dari bed rest / immobilisasi adalah akan terjadi 

penurunan dari gravitasional. Penurunan stimulasi gravitasional terhadap 

sistem cardiovaskuler adalah osteostatic intolerance (Coffin,1992). 

Osteostatic intolerance adalah ketidakmampuan sistem cardiovaskuler 

memelihara tekanan darah pada batas normal dan in adequatnya tekanan 

perfusi cerebral melawan gravitasi dari jantung ke otak (misalnya dari baring 

ke duduk) dan ini akan menyebabkan terjadi hypostatis hypotension yaitu 
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penurunan tekanan darah akibat perubahan posisi pada pasien yang baring 

lama (immobilisasi). Pada waktu keadaan istirahat tubuh terjaga dalam kondisi 

bervariasi dalam dan luar sel terutama 70 % total volume darah berada pada 

sistem vena, 10 % dalam sistem arteri, 15% pada sirkulasi sentral (jantung dan 

paru), 5% dalam kapiler. Distribusi volume darah secara signifikan di 

pengaruhi oleh gravitasi. Misalnya seorang mencoba untuk berdiri hampir 

15%, kira-kira 700 ml volume darah mengalir dari thorax ke kaki. 700 ml ini 

sebaliknya jika seorang mencoba untuk berbaring cairan secara langsung 

berpindah atau mengalir dari kaki ke sistem vena thorax (Watchie & Joana, 

1995). 

Untuk mengurangi atau mencegah munculnya masalah di atas maka 

salah satu intervensi yang digunakan ola h penulis adalah breathing exercise, 

latihan-latihan dan Aktifity Daily Living (ADL) yang di berikan secara dini dan 

di sebut Terapi Latihan Dini.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat ukur indek s Kenny Self 

Care. Alasan peneliti menggunakan indeks Kenny Self Care adalah: (1) 

merupakan salah satu metode alat ukur untuk mengetahui kemampuan 

fungsional pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari selama menjalani 

rawat inap lebih validitas dan reabilitas,(2) lebih sederhana dan mudah 

dipahami. Dalam pengukuran ini yang di tes adalah kemampuan pasien 

melakukan aktivitas fisik dalam hubungannya dengan ambulasi selama 

menjalani rawat inap atau opname.  
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C. PEMBATASAN MASALAH  

Karena luasnya masalah yang terindentifikasi serta keterbatasan waktu, 

tenaga, dan  biaya sehingga penulis hendak memfokuskan  penelitian ini  pada 

persoalan ” Pengaruh Terapi Latihan Dini terhadap percepatan ambulasi pada 

pasien rawat inap paska operasi Seksio Saesar ia di Rumah Sakit Panti Wilasa 

Citarum Semarang”. 

 

D. PERUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan 

pembatasan masalah yang di kemukakan di atas, maka peneliti merumuskan 

suatu permasalahan guna dijadikan bahan kajian penelitian sebagai berikut :                                          

Adakah beda pengaruh terhadap percepatan ambulasi antara pasien rawat    

inap paska operasi seksio saesaria yang diberi Terapi Latihan Dini 

dengan pasien rawat inap paska operasi seksio saesar ia yang tidak diberi 

Terapi Latihan Dini. 

 

E. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum 

      Untuk mengetahui beda pengaruh dengan dan tanpa Terapi Latihan Dini 

terhadap percepatan ambulasi pasien rawat inap paska operasi seksio 

saesar ia. 

2. Tujuan Khusus 

      Untuk mengetahui pengaruh Terapi Latihan Dini terhadap percepatan     
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       ambulasi pasien rawat inap paska operasi seksio saesaria. 

 

F. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat bagi Fisioterapis dan pelayanan 

a. Sebagai tambahan dan masukan rekan sejawat Fisioterapis mengenai 

pengaruh Terapi Latihan Dini terhadap percepatan ambulasi pasien 

rawat inap paska operasi seksio saesaria. 

b. Sebagai cara alternatif lain dalam percepatan ambulasi pada pasien 

rawat inap paska operasi seksio saesaria. 

2. Manfaat bagi penulis 

a. Peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh Terapi Latiha Dini   

terhadap percepatan ambulasi pasien rawat inap paska operasi seksio 

saesaria. 

b. Sebagai wacana pembelajaran dalam melakukan penelitian.  

3. Manfaat bagi pendidikan 

a. Dapat di gunakan sebagai bahan acuan atau referensi bagi penelitian 

selanjutnya yang membahas hal yang sama. 

b. Dapat menambah khasanah ilmiah dalam dunia pendidikan pada 

khususnya. 

 

 

 

 

 




