
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Persalinan 

1. Definisi Persalinan 

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin atau uri) 

yang telah cukup bulan (37-42 minggu) atau hidup di luar kandungan 

melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, dengan bantuan atau tanpa 

bantuan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam waktu 

18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin (Machmudah, 

2010).  

Berdasarkan Manuaba (2009), Persalinan adalah proses alami yang 

akan berlangsung dengan sendirinya,tetapi persalinan pada manusia setiap 

saat terancam penyulit yangmembahayakan ibu maupun janinnya sehingga 

memerlukan pengawasan,pertolongan, dan pelayanan dengan fasilitas yang 

memadai. 

Persalinan berlangung secara alamiah, tetapi tetap diperlukan 

pemantauankhusus karena setiap ibu memiliki kondisi kesehatan yang 

berbeda-beda,sehingga dapat mengurangi risiko kematian ibu dan janin pada 

saatpersalinan.Selain itu, selama kehamilan ataupun persalinan dapat 

terjadikomplikasi karena kesalahan penolong dalampersalinaan, baik tenaga 

non-kesehatan seperti dukun ataupun tenaga kesehatankhususnya bidan 

(Wahyuni,2014).
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas, persalinan merupakan proses 

fisiologis dimana uterus mengeluarkan atau berupaya mengeluarkan janin 

dan plasenta setelah kehamilan 20 minggu atau lebih dapat hidup di luar 

kandungan melalui jalan lahir atau jalan lain dengan bantuan atau tanpa 

bantuan.  

2. Jenis Persalinan 

Berdasarkan caranya, persalinan dapat dikelompokan dalam 4 cara, 

yaitu (Mochtar, 1998 dalam Annisa, 2011) :  

a. Persalinan spontan adalah persalinan yang berlangsung dengan kekuatan 

ibu sendiri. 

b. Persalinan normal (eutosia) adalah proses kelahiran janin pada kehamilan 

cukup bulan (aterm, 37-42 minggu), pada janin letak memanjang, 

presentasi belakang kepala yang disusul dengan pengeluaran plasenta dan 

seluruh proses kelahiran itu berakhir dalam waktu kurang dari 24 jam 

tanpa tindakan/pertolongan buatan dan tanpa komplikasi. 

c. Persalinan anjuran adalah persalinan yang terjadi jika kekuatan yang 

diperlukan untuk persalinan ditimbulkan dari luar dengan jalan 

rangsangan, yaitu merangsang otot rahim berkontraksi seperti dengan 

menggunakan prostaglandin, oksitosin, atau memecahkan ketuban. 

d. Persalinan tindakan adalah persalinan yang tidak dapat berjalan normal 

secara spontan atau tidak berjalan sendiri, oleh karena terdapat indikasi 

adanya penyulit persalinan sehingga persalinan dilakukan dengan 
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memberikan tindakan menggunakan alat bantu. Persalinan tindakan 

terdiri dari:  

1) Persalinan Tindakan Pervaginam  

Apabila persyaratan pervaginam memenuhi, meliputi ekstraksi 

vakum dan forsep untuk bayi yang masih hidup dan embriotomi untuk 

bayi yang sudah meninggal. 

2) Persalinan Tindakan Perabdomen  

Apabila persyaratan pervaginam tidak memenuhi, berupa Sectio 

Caesarea (SC). 

3. Tahap Persalinan  

Persalinan dibagi menjadi 4 tahap. Tahapan Persalinan tersebut adalah 

1) Kala I, Kala I persalinan dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus dan 

pembukaan serviks, hingga mencapai pembukaan lengkap (10 cm). Kala I 

dinamakan juga kala pembukaan, Normalnya Kala I berlangsung selama 12-

14 jam. 2)Kala II, Kala II disebut juga dengan kala pengeluaran, oleh karena 

kekuatan his dan kekuatan mengedan, janin di dorong keluar sampai lahir. 

3) Kala III, dalam kala III atau disebut juga kala uri, plasenta terlepas dari 

dinding uterus dan dilahirkan. 4) Kala IV, Kala IV mulai dari lahirnya 

plasenta sampai 2 jam kemudian. Dalam kala tersebut diobservasi apakah 

terjadi perdarahan post partum. (Rohani dkk, 2011, dalam Wahyuni, 2014). 

4. Faktor-Faktor  yang Berperan dalam Proses Persalinan 

Berdasarkan Manuaba (2009), terdapat lima faktor yang 

mempengaruhi proses persalinan. Faktor-faktor tersebut adalah;                            
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1) passanger (penumpang), 2) Passageway (jalan lahir), meliputi jalan lahir 

terdiri dari panggul ibu, yaitu bagian tulang yang padat, dasar panggul, 

vagina dan introitus vagina, 3) Powers(kekuatan) ibu melakukan konterkasi 

involunteer dan volunteer secara bersamaan untuk mengeluarkan janin dan 

plasenta dari uterus. Kontraksi involunteer disebut kekuatan primer, 

menandai dimulainya persalinan. Apabila serviks berdilatasi, usaha 

volunteer dimulai untuk mendorong yang disebut kekuatan sekunder, yang 

memperbesar kekuatan kontraksi involunter. 

5. Penyulit Persalinan 

b. Definisi Penyulit Persalinan 

Penyulit persalinan adalah kelainan-kelainan yang terjadi selama 

proses persalinan, seperti Kala II lama, Kelainan Presentasi, Perdarahan 

Post Partum, dan bedah Caesar (Bobak, 2005). Penyulit persalinan adalah 

kelainan yang mempengaruhi jalan persalinan sehingga memerlukan 

intervensi persalinan untuk mencapai well born baby dan well health 

mother (Manuaba, 2009). Teibang (2012), menyebutkan penyulit 

persalinan sebagai  persalinan abnormal yang ditandai dengan 

kelambatan atau tidak adanya kemajuan proses persalinan dalam ukuran 

satuan waktu tertentu.  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penyulit persalinan 

merupakan persalinan abnormal yang memerlukan intervensi pertolongan 

persalinan yang lebih kompleks dibandingkan dengan persalinan normal 

untuk mencegah terjadinya kematian ibu dan bayi pasca persalinan. 
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c. Masalah-Masalah Penyulit Persalinan 

Hambatan dalam persalinan normal sering muncul oleh karena 

adanya faktor-faktor risiko yang kurang terdeteksi dengan baik pada 

masa kehamilan sehingga sering terjadinya persalinan macet atau 

persalinan lama. Kala persalinan lama atau distosia (penyulit) merupakan 

persalinan yang gagal berjalan secara normal dan menyebabkan kesulitan 

pada ibu dan bayi, jika persalinan tidak lengkap atau selesai dalam 18 

jam pada primipara (wanita yang pertama kali hamil) dan 12 jam pada 

multipara (wanita yang pernah melahirkan sebelumnya). Berdasarkan 

Manuaba (2009), faktor penyebab persalinan lama dibagi menjadi 3 

golongan:  

1) Kelainan Tenaga/His (Power) 

His yang tidak normal dalam kekuatan atau sifatnya 

menyebabkan kerintangan pada jalan lahir yang lazim terdapat pada 

setiap persalinan, tidak dapat diatasi sehingga persalinan dapat 

mengalami hambatan atau kemacetan. Jenis-jenis kelainan ini antara 

lain:  

a) Persalinan Hipertonik 

Persalinan hipertonik biasanya terjadi pada fase laten 

persalinan, dengan peningkatan frekuensi kontraksi dan penurunan 

lama kontraksi. Kontraksi menjadi amat menyakitkan karena sel-sel 

otot uretus mengalami anoksi, tetapi terjadi dilatasi dan pendataran 

serviks inefektif, yang menyebabkan kelelahan kelelahan 
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maternal.Kontraksi dapat terganggu dengan pertukaran 

uteroplasenta dan dapat menyebabkan pada distress janin atau 

bahkan kematian janin (Manuaba, 2009). 

b) Persalinan Hipotonik 

Persalinan hipotonik didefinisikan sebegai persalinan dengan 

kontraksi kurang dari tiga kali dengan intensitas ringan sampai 

sedang selama periode 10 menit dalam fase persalinan aktif.  

Dilatasi servikal dan penurunan kepala janin sangat lambat atau 

terhenti. Persalinan ini terjadi ketika serat-serat uterus mengalami 

perenggangan yang berlebihan karena ukuran bayi yang sangat 

besar, bayi kembar, hidramnion atau kehamilan yang banyak 

(multipara). Persalinan hipotonik juga dapat terjadi bila obat-obatan 

seperti meperedin diberikan pada fase persalinan laten atau ketika 

distensi usus atau kandung kemih. Walaupun tidak sakit, persalinan 

seperti itu dapat menyebabkan keletihan maternal, stress, infeksi 

intrauterine, dan pendarahan postpartum. Persalinan yang lama 

dapat mengarah pada sepsis janin (Manuaba, 2009). 

c) Partus Lama 

Partus lama merupakan persalinan yang berlangsung lebih 

dari 24 jam pada primigravida dan lebih dari 18 jam pada 

multigravida (Teibang, 2012).Partus lama ditandai oleh fase 

persalinan kala 1 berlangsung lebih lama fase aktif dan laten 

menjadi lebih lama dan terjadi kegagalan dilatsi serviks dalam 
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waktu yang dapat diterima. Untuk mencegah penyulit,pengenalan 

dini dan pengobatan merupakan hal yang vital. Penyebab penyulit 

persalinan yang lama meliputi keletihan maternal, infeksi, dan 

pendarahan karena atonia uteri, rupture uterus atau laserasi jalan 

lahir. Kompliksi persalinan lama meliputi: 1) Distres janin terjadi 

karena gangguan suplai darah dan berkurangnya oksigen, 

menyebabkan asfiksia janin, 2) Ketuban pecah dini (KPD) 

meningkatkan risiko infeksi dan prolaps tali pusat bila bagian 

presentasi gagal untuk turun, 3) Cedera jaringan lunak atau trauma 

serebral karena tekanan terus-menerus yang kuat pada kepala janin 

atau karena kelahiran forsep. Oleh karena itu, penatalaksanaan 

kelahiran dengan forsep atau seksio cesarean kemungkinan 

menjadi penting untuk mengurangi komplikasi persalinan lama. 

d) Persalinan Presipitatus 

Persalinan presipitatus adalah peristiwa persalinan yang 

selesai dalam waktu empat jam (Farrer, 2001). Penyebab tersering 

pada kelahiran presipitatus adalah kurangnya tahanan pada jaringan 

ibu, hiperaktif kontraksi uterus, dan janin yang kecil terketak pada 

posisi yang mudah turun. Persalinan demikian sering terjadi pada 

wanita multipara memiliki riwayat persalinan presipitatus atau 

memilik ukuran pelvic yang terlalu besar (Manuaba, 2009). 

Apabila serviks telah mendatar dan jaringan tetap 

teregang,maka laserasi jalan lahir, rupture uterus, dan emboli cairan 
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amnion dapat terjadi. Pendarahan postpartum dapat terjadi karena 

regangan serabut uterus. Janin beresiko mengalami hipoksia karena 

penurunan periode relaksasi uterus dan trauma serebral karena 

kelahiran bayi kemungkinan akan mengalami sufokasi atau aspirasi 

(Manuaba, 2009). 

e) Persalinan Preterm 

Persalinan preterm ditandai dengan irama kontraksi uterus 

yang menyebabkan perubahan servikal antara kehamilan minggu 

ke-26 sampai ke-37, sehingga persalinan preterm ditandai sebagai 

kedaruratan obsteri. Faktor yang berhubungan dengan kejadian 

persalinan preterm meliputi bayi lebih dari satu, hidramnion, 

hipertensi pada kehamilan, operasi abdomen atau trauma, kematian 

janin, pendarahan uterus atau abnormalitas, inkompeten serviks dan 

KPD. Faktor-faktor maternal lainnya meliputi status sosio-

ekonomi, usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 

tahun,merokok lebih dari 10 batang rokok sehari, dan riwayat 

persalinan premature (Saifuddin, 2006). Persalinan peterm 

mendapatkan perhatian khusus karena masa kehamilan belum 

mencapai 37 minggu, sehingga menyebabkan mortalitas janin 

meningkat, terutama karena imaturitas sistem pernafasan. 

f) Ketuban Pecah Dini (KPD) 

Ketuban Pecah Dini (KPD) adalah pecahnya selaput ketuban 

sebelum inpartu, yaitu jika pembukaan primi kurang dari 3 cm dan 
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pada multipara kurang dari 5 cm (Mochtar, 2002). Penyebab KPD 

belum diketahui, tetapi beberapa bukti menunjukan bahwa bakteri 

atau sekresi maternal yang menyebabkan iritasi dapat 

menghancurkan selaput ketuban, dan KPD pada trisemester kedua 

sebagian besar disebabkan oleh serviks yang tidak lagi mengalami 

kontraksi (inkompeten). 

Penyebab kematian janin pada kasus KPD adalah 

infeksi,saluran pernafasan, prolap tali pusar dan malpresentasi akan 

memperburuk kondisi bayi preterm (Champman,2006). Perhatian 

khusus yang diberikan sehubungan dengan KPD adalah persalinan 

preterm dan infeksi intrauterine ascending, karena menyebabkan 

mortlaitas janin sebesar 30%. 

g) Ruptur Uterus 

Ruptur Uterus adalah robeknya otot uterus yang utuh atau 

bekas jaringanparut pada uterus setelah janin lahir hidup.Ruptur 

sempurna melibatkan ketiga lapisan otot uterus dan mungkin 

disebabkan oleh perlemahan jaringan parut pada persalinan 

cesarean,trauma obstetri,kelainan uterus,atau trauma eksternal 

(Kroll & Lyne, 2002 dalam Champman,2006). Tanda-tanda pada 

ruptur sempurna meliputi rasa sakit yang sangat dan hilangnya 

kontraksi,perdarahan per vagina kemungkinan terlihat tetapi 

biasanya tidak parah,dan perdarahan internal. Rupture uterus 

mengakibatkan janin terdorong ke dalam abdomen menjadi lebih 

Hubungan Antara Usia..., Dwi Lestari, S1 Keperawatan UMP, 2015



aktif karena mengalami asfiksia, denyut jantung janin (DJJ) 

menjadi melemah dan kemudian hilang karena janin mati 

(Champman,2006). 

2) Kelainan Janin (Passanger) 

Persalinan dapat mengalami kesulitan karena kelainan pada 

besar/berat janin, kelainan bentuk (seperti asites dan hidrosefalus), 

kelainan presentasi atau letak (malpresentasi/malposisi), masalah 

plasenta/tali pusat, masalah cairan amnion/perdarahan, dan 

kembar/kembar siam. Kelainan janin (passanger) meliputi: (Manuaba, 

2009) 

a) Distres Janin 

Distres janin merupakan kondisi ketika janin tidak 

mendapatkan cukup oksigen melalui sirkulasi janin maternal, 

sehingga menyebabkan hipoksia. Hipoksia pada janin disebabkan 

oleh faktor-faktor sebagai masalah pada uterus, tali pusat, plasenta, 

dan janin. Manifestasi terjadinya hipoksia janin adalah 

melambatnya DJJ, cairan amnion berwarna mekonium, dan 

hiperaktivitas janin, serta sampel darah kulit kepala janin 

memperlihatkan pH 7,2 atau kurang. Hipoksia janin yang lebih 

lama dapat menyebabkan retardasi mental,serebral palsi, dan 

bahkan kematian (Manuaba, 2009). 
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b) Ukuran terlalu besar (makrosomia) 

Banyak bayi lahir dengan berat badan melebihi 10 pounds 

(4536 g) pada saat lahir, hal tersebut tidak menguntungkan karena 

ukuran yang besar sangat menyulitkan kelahiran. Besarnya ukuran 

tersebut berhubungan dengan beberapa faktor, termasuk keturunan. 

Ibu yang mengalami diabetes, dan kehamilan yang sering 

(Champman, 2006). 

Implikasi makrosomia bagi ibu melibatkan distensi 

uterus,yang menyebabkan peregangan yang berlebihan pada serat-

serat uterus. Hal ini menyebabkan disfungsional persalinan yaitu 

rupture uterus dan peningkatan insiden perdarahan postpartum. 

Persalinan dapat lebih lama,dan tindakan operasi menjadi lebih 

dimungkinkan. 

c) Hidrosefalus 

Hidrosefalus secara harafiah berarti “air kepala”.Hal ini 

merupakan kondisi abnormal dimana cairan serebrospinal 

terkumpul pada kepala bayi,menyebabkan perbesaran kepala janin. 

Persalinan dengan penyulit berupa hidrosefalus pada janin 

memerlukan beberapa pemeriksaan antepartal, meliputi: Palpasi 

abdomen antepartal merupakan pemeriksaan antepartal yang dapat 

membantu dokter untuk mengetahui kemungkinan posisi sungsang, 

pemeriksaan sonogram diperlukan untuk mengevaluasi cranium 

dan dengan presentasi vertex, pemeriksaan vagina memberikan 
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gambaran garis suture antar tulang-tulang tengkorak dan globular 

kepala. Harapan hidup pada bayi ini sangat minim. Malformasi 

congenital lain, seperti spinabifida dan mielomeningokel, sering 

menyertai hidrosefalus. Neonantus mengalami kerusakan otak berat 

dan mungkin mati selama atau setelah persalinan (Surjadiningrat & 

Saifuddin, 2006) 

d) Kehamilan Ganda 

Kembar monozigot merupakan kembar identik karena mereka 

berkembang dari satu ovum yang dibuahi. Kembar dizigotik 

disebabkan dari pembuahan dua ovum secara terpisah. Kembar ini 

tidak identik, dan bisa berjenis kelamin yang berbeda. Hereditas, 

usia, paritas, dan obat–obatan fertilitas mempengarui insiden 

kembar dizigotik. Anomali janin lebih sering terjadi pada 

kehamilan lebih dari satu ( Manuaba, 2009) 

e) Malposisi dan malpresentasi 

Ketika janin normal dan jalan lahir adekuat, persalinan 

kemungkinan dapat mengalami penyulit jika posisi bayi abnormal 

terhadap pelvilk ibu. Pada 9 dari 10 persalinan posisi bayi pada saat 

lahir adalah oksiput anterior. Oleh karena itu, wajah belakang 

menghadap ibu dan osoccipitale menhadap pubis ibu. kecuali 

terdapat masalah pada ukuran atau kekuatan uterus, posisi ini 

memungkinkan bayi untuk lewat melalui alan lahir yang tidak 

teratur dengan mengalami sedikit kesulitan (Pamilih, 2005). 
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f) Presentasi Sungsang 

Presentasi sungsang terjadi pada 3% sampai 4% dari semua 

kehamilan. Penyebabnya belum diketahui, tetapi beberapa teori 

menyebutkan faktor yang berhubungan dengan presentasi sungsang 

adalah bayi preterm, plasenta preveia, hidramnion, kehamilan 

multipel, dan kelainan krainal janin. 

Bila dilakukan persalinan per vagina, persalinan akan 

mengalami perpanjangan karena kepala tidak dapat bereaksi efektif 

sebagai pendilatasiseviks, sehingga laserasi, dan episotomi yang 

lebar mungkin dilakukan. Persalinan per vagina pada presentasi 

sungsang lebih beresiko mengalami prolaps tali pusat, janin 

mengalami paningkatan resiko terhadap pendarahan intrakranial; 

cedera medula spinalis disebabkan oleh regangan dan manipulasi; 

palsi pleksus brakialis.  

Persalinan per vagina dengan presentasi sungsang dapat 

terlalu lambat untuk menyelamatkan bayi bila terjadi masalah, 

karena bagian-bagian besar bayi lahir terlambat. Untuk alasan ini, 

versi pada kehamilan 37 minggu mungkin dilakukan, dan apabila 

tidak mungkin untuk memutar posisi janin sampai posisi verteks, 

persalinan cesarean mungkin dilakukan (Annisa, 2011). 

g) Kematian janin intera uterin 

Intra uteri fetal death (IUFD)merupakan kematian janin 

dalam rahim, sebelumnya di sebut stillbirth, berhubungan dengan 
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preeklamsia atau eklamsia, abrupsio, plasenta previa, diabetes, dan 

infeksi anomali kongienital (Champman, 2006). Tanda–tanda 

pertama kematian janin adalah kurangnya gerakan janin yang 

diikuti dengan menurunnya secara bertahap tanda–tanda dan gejala 

kehamilan. Denyut jantung bayi menghilang, sonografi 

memperlihatkan tidak terdapatnya denyutan jantung, dan radiografi 

menunjukan adanya tonjolan tulang- tulang kepada janin, disebut 

tanda–tanda spalding (Manuaba, 2009). 

3) Kelainan Jalan Lahir(Passageway) 

Bahkan ketika tidak terdapat masalah pada power dan 

passanger, kelahiran yang berhasil tidak akan terjadi jikapassageway 

(jalan lahir) kontraktur (terlalu kecil) atau jika terhambat oleh 

sumbatan seperti tumor atau faktor lainnya. Kelainan tersebut antara 

lain: 

a) Kontraktur pada Tulang Pelvik 

Kontraktur pada tulang pelvik merupakan keadaan dimana 

tulang yang berbentuk seperti corong dari pelvic pasien terlalu 

sempit pada beberapa menit sehingga tidak dapat dilalui 

janin.Kontraktur mungkin terjadi pada bagian inlet,midpelvik,atau 

outlet (Manuaba, 2009).Sebelum kehamilan,pengukuran pelvik 

dapat dilakukan dengan menggunakan pelvimetri klinik dan X-

ray.Selamanya kehamilan,sonografi dilakukan untuk mengukur 

kepala janin dengan pelvik. 
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Ukuran pelvic yang cukup besar sebagai jalan lahir 

merupakan ukuran pelvik yang adekuat. Sedangkan ukuran pelvic 

yang minimal pada satu tempat atau labih dan ukuran kepala bayi 

tidak terlalu besar,dalam posisi normal, dan kontraksinya kuat 

disebut sebagai pelvic marginal. Jika pengukuran pelvic 

menunjukkan ukuran marginal,dokter kemungkinan akan mencoba 

melakukan persalinan spontan untuk beberapa jam. Kemudian,jika 

bayi turun dengan normal, persalinan per vagina dapat diteruskan, 

dan pasien terhindar dari persalinan per abdominal. Jika terdapat 

sedikit atau tidak ada kemajuan turunnya kepala bayi, dilakukan 

kelahiran cesarean. 

Ketidakselarasan antara kepala janin dengan pelvik ibu 

disebut sebagai Cephalo Pelvic Disproportional (CPD) seperti 

yang dinyatakan oleh Macmudah (2010), jika pelvik terlalu kecil 

sehingga tidak mungkin untuk janin melewati pelvik,maka tidak 

mungkin diteruskan persalinan vagina. Komplikasi CPD pada 

maternan dengan persalinan dengan demikian meliputi KPD, 

rupture uterus, dan nekrosis jaringan lunak,aternal karena tekanan 

kepala bayi. Sedangkan komplikasi pada janin meliputi tidak 

masuk ke dalam inlet,molding yang berlebihan, dan pendarahan 

intraknial (Manuaba, 2009). 
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b) Tumor 

Penyebab lain pada dystosia (persalinan yang sulit) adalah 

terdapatnya tumor yang menyumbat sebagian atau keseluruhan 

jalan lahir. Tumor mungkin terdapat pada uterus, pada serviks, 

pada vagina, pada ovarium, atau dalam jaringan yang berdekatan. 

Tumor tersebut mungkin tidak diketahui sampai pasien 

mendapatkan perawatan antepartal. Penanganan tumor 

direncanakan tergantung pada ukuran, posisi, dan tipe tumor, usia 

pasien, jumlah kehamilan sebelumnya dan usia kehamilan. 

Kemungkinan penatalaksanaannya adalah: 1) operasi insisi siaga,    

2) percobaan persalinan pada cukup bulan dengan kemungkinan 

persalinan Section Cesarean(SC), 3) perencanaan persalinan SC 

pada preterm, atau 4) persalinan cesarean diikuti dengan 

histerektomi (Manuaba, 2009). 

Ketiga kelainan ini dapat menyebabkan persalinan lama, berupa: 

1) Kelainan kala I, meliputi fase aktif memanjang, fase laten memanjang, 

dan penurunan kepala janin pada persalinan aktif. 

2) Kelainan kala II, meliputi kala II memanjang 

Dalam menghadapi persalinan lama, maka untuk menolong 

keselamatan ibu dan bayi dalam proses persalinan, sering kali dilakukan 

tindakan persalinan operatif dengan menggunakan bantuan alat, seperti 

pada persalinan seksio sesarea.  
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d. Faktor Resiko Penyulit Persalinan 

Berdasarkan Machmudah (2010), penyulit persalinan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain: 

1) Faktor Usia 

Ibu yang hamil diatas usia 35 tahun atau lebih memiliki resiko tinggi 

dalam melahirkan seperti kehamilan kembar, distosia, 

preeklamsi/eklamsia, hipertensi dalam kehamilan dan kehamilan 

premature. Ibu yang melahirkan pertama kali pada usia 19 tahun juga 

memiliki resiko komplikasi pada kehamilan pada saat melahirkan dan 

nifas (Manuaba, 2009). 

2) Paritas 

Persalinan lama lebih sering terjadi pada ibu multipara atau 

grandemultipara karena pada dinding abdomen atau uterus terdapat 

jaringan perut karena kehamilan sebelumnya yang dapat menghambat 

proses kontraksi (Cumingham, 2006). 

3) Jarak Kehamilan 

Proses pemulihan pada ibu postpartum memerlukan waktu 

kurang lebih enam minggu namun organ reproduksi akan kembali 

kekondisi sebelum hamil memerlukan waktu dalam hitungan bulan 

bukan tahun. Jika terjadi kehamilan berikutnya selama masa dua tahun 

dimungkinkan akan terjadi berturut-turut dalam jangka waktu singkat 

menyebabkan pembuluh darah belum siap beradaptasi dengan adanya 
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peningkatan jumlah volume darah pada waktu hamil (Machmudah, 

2010). 

4) Aktivitas Selama Kehamilan 

Kondisi ibu hamil juga dipengaruhi oleh aktivitas ibu selama 

hamil. Ibu hamil yang banyak bergerak selama hamil akan dapat 

mempengaruhi (mempercepat) proses persalinan (Machmudah, 2010). 

Ibu hamil yang banyak melakukan aktivitas berat, misalnya 

mengangkat beban berat dan kerja berat dapat meningkatkan resiko 

terjadinya persalinan premature (Bobak, 2005). 

5) KunjunganAntenatal Care 

Kunjungan antenatal idealnya dilakukan segera setelah ibu 

hamil (terlambat haid) dengan tujuan untuk memastikan kehamilan 

dan untuk melihat kondisi kesehatan ibu dan janin. Pengawasan 

antenatal memberikan menfaat dengan ditmukannya kelainan yang 

menyertai kehamilan secara dini sehingga dapat dipersiapkan langkah-

langkah dalam pertolongan persalinan (pada kasus plasenta previa, 

preeklamsia). Kunjungan ibu hamil untuk memriksakan kehamilannya 

minimal 6 kali selama periode kehamilan (Kemenkes, 2007). 

Melakukan pemeriksaan secara dini dan pengobatan secara teratur 

dapat menurunkan resiko komplikasi selama persalinan dan nifas 

(Machmudah, 2010). 
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e. Penatalaksanaan Penyulit Persalinan 

Berdasarkan Manuaba (2009), penatalaksanaan persalinan dengan 

penyulit terdiri dari: 

1) Versi Sefalik Luar (External Cephalic Version) 

Merupakan upaya memutar janin dari presentasi bokong atau 

bahu ke peresentasi vertex. Upaya ini dilakukan setelah usia 

kehamilan 37 minggu dan dilakukan di kamar bersalin. 

Ultrasonographydiperlukan untuk memastikan posisi janin, usia 

gestasi, jumlah cairan amnion, dan menyingkirkan diagnosis plasenta 

previa dan anomaly. 

2) Percobaan Partus (Trial of Partus) 

Percobaan pertus dilakukan jika pelvis ibu masih dipertanyakan 

baik ukuran maupun bentuknya atau jika ibu ingin melahirkan 

pervaginam setelah sebelumnya melahirkan dengan SC dan bila janin 

menunjukkan presentasi yang abnormal. 

3) Induksi Persalinan 

Induksi persalinan adalah penggunaan stimulasi fisik atau 

kimiawi untuk mempercepat intensitas kontraksi uterus.Hal ini 

dilakukan pada wanita DM, penyakit  kronik, penyakit ginjal, riwayat 

persalinan presipitatus (kurang dari 4 jam),KPD,pre eklamsi 

berat/eklamasi,dan abrupsio plasenta.Persalinan induksi juga 

dilakukan pada penyakit hemolitik janin yang berat, untuk kehamilan 

postrem, ketika janin telah mati, dan untuk memudahkan ibu serta 
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dokter. Sebelum dilakukan induksi, dikaji tentang kesiapan servik dan 

maturitas janin. Metode yang sering digunakan dalam induksi adalah 

amniotomim, infuse oksitosin, dan pemberian prostaglandin 

(Farrer,2001 dalam Manuaba, 2009). 

a) Amniotomi 

Amniotomi adalah perobekan membran amnion dengan 

tujuan medis untuk mengalirkan cairan. Bila serviks telah siap dan 

kepala bayi berada di segmen bawah uterus, amniotomi secara 

efektif merangsang persalinan 80% pada pasien dalam 24 jam. 

Keuntungannya adalah kontraksinya serupa dengan persalinan 

spontan,pengawasan janin dapat dilakukan, dan warna serta 

komposisi cairan amnion dapat dievaluasi. Kerugian adalah 

persalinan tidak segera mulai, mungkin terjadi proplaspus tali 

pusat, dan selanjutnya tejadi infeksi (Prabulos dan Philipson,1998 

dalamChapman,2006). 

b) Infus Oksitosin 

Infus oksitosin intravena adalah metode yang efektif untuk 

merangsang kontraksi uterus. Oksitoksin 10 unit ditambahkan 

kedalam 1 liter cairan intravena (biasanya Ringer Laktat), 

menghasilkan 10 mU oksitosin per milliliter. Dibuatkan aliran 

intravena tanpa menggunakan cairan yang mengandung obat, dan 

hubungkan botol oksitosin pada aliran tersebut. Alat monitoring 

eksternal mungkin dipasangkan pada abdomen ibu kontraksi uterus 
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Dosisnya ditentukan oleh dokter yang hadir dan secara 

bertahap ditingkatkan. Tujuannya adalah untuk mencapai intensitas 

kontraksi yang baik setiap 2 sampai 3 menit, masing-masing 

berlangsung 40 sampai 50 detik. 

Induksi oksitosin secara keseluruhan tidak bebas dari risiko. 

Infus yang berlalu cepat dapat memberikan rangsangan yang 

berlebihan pada uterus. Hal ini mengganggu janin karena 

penurunan perfusi plasenta dan menyebabkan kelahiran yang cepat 

dengan bahaya robekan servik, laserasi perineal, atau ruptur uterus. 

Mungkin terjadi intoksikasi cairan bila diberikan dosis yang besar 

dalam cairan elektrolit bebas dalam waktu yang panjang. 

c) Pemberian Prostaglandin 

Prostaglandin sangat efektif dalam mematangkan servik 

selama induksi persalinan (Pamilih, 2006). Prostaglandin diberikan 

baik melalui infuse intravena maupun melalui jeli intravena. Jeli ini 

juga digunakan untuk mematangkan servik. Karena pemberian 

prostaglandin efektif,bebas dari efek samping, dan bukan tindakan 

invasive, beberapa lembaga yang berwenang yakin tindakan ini 

dapat menggantikan amniotomi dan oksitosin sebagai metode 

pilihan untuk induksi persalinan. 

4) Metode Pematangan Serviks 

Metode pematangan serviks yang sering dilakukan adalah 

dengan memberikan hormone progesterone sintetik melalui kateter 
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dan dimasukkan ke kanalis servikalis atau dipasang pada diagfragma 

yang diletakkan dekat serviks. Selain hormonal, penggunaan gagang 

laminaria (dilator serviks alamiah yang terbuat dari rumout laut) dan 

dilator sintetis juga efektif untuk mematangkan serviks. Jika dilator ini 

mengabsorbsi cairan serviks, ia akan mengembang dan menyebabkan 

serviks dilatasi (Macmudah, 2010). 

5) Persalinan dengan Bantuan Forsep 

Indikasi persalinan dengan bantuan forsep adalah kebutuhan 

untuk memperpendek kala dua pada kasus distosia atau untuk 

membantu upaya mendorong ibu yang kurang (pada ibu yang 

kelelahan akibat anastesi atau epidural) atau membantu proses 

persalinan pada ibu dengan dekomensasi kordis. Indikasi pada janin 

adalah presentasi belum pasti, atau janin berhenti berotasi, dan juga 

upaya melahirkan kepala pada presentasi bokong. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam persalinan bantuan forsep adalah pembukaan 

sudah lengkap, bagian terendah sudah masuk panggul, presentasi 

vertex, selaput ketuban sudah pecah, dan tidak boleh ada CPD 

(Machmudah, 2010). 

6) Persalinan dengan Bantuan Vakum Ekstraksi 

Ekstrasi vakum merupakan alterfnatif yang sangat membantu 

untuk menggantikan tindakan forceps rendah pada saat ibu meras letih 

dan tidak mampu mengejan dengan efektif. Disamping itu, ekstrasi 

Vakum kadang – kadang dipakai untuk membantu memutar presentasi 
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melintang atau oksiput posterior menjadi posisi anterior. Dengan 

menggunakan ekstraksi vacum, kemungkinan laserasi atau keharusan 

untuk melakukan episiotomi akan lebih kecil bila dibandingkan 

dengan tindakan forseps. Namun demikian, ekstraksi vacum relatif 

berlangsung lambat sehingga tidak dilakukan pada keadaan fetal 

distress (Manuaba, 2009). 

7) Persalinan Sectio Cesarean (SC) 

Persalinan SC adalah kelahiran bayi melalui abdomen dan insisi 

uterus (Bobaket al, 2005). Kehilangan pengalaman melahirkan anak 

secara tradisional dapat memberikan efek negative pada konsep diri 

ibu. Tujuan SC adalah memelihara kehidupan atau kesehatan ibu dan 

janinnya, yaitu karena adanya indikasi yang mendukung. 

Indikasi dilakukan SC adalah distosia, SC ulang, presentasi 

bokong, dan gawat janin (Bobaket al, 2005). Indikasi lain antara lain 

infeksi, prolaps tali pusat, preeklamsia, plasenta previa, solusio 

plasenta, malpresentasi, dan anomaly janin, seperti hidrosephalus. 

Komplikasi yang ditimbulkan SC antara lain, aspirasi, emboli 

pumoner, infeksi luka, luka, tromboplebitis, perdarahan, infeksi 

saluran kemih (ISK), cedera pada kandung kemih, dan komplikasi 

yang berhubungan dengan anastesia. 
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6. Dampak Penyulit Persalinan 

Penyulit persalinan akan menimbulkan dampak yang berbahaya, baik 

bagi ibu maupun janin. Bahaya penyulit persalinan bagi ibu  adalah resiko 

atonia uteri, infeksi, laserasi, perdarahan, kelelahan pada ibu, kecemasan 

dan shock. Sedangkan bahaya bagi janin adalah asfiksia, trauma serebri 

karena adanya penekanan pada kepala janin, cedera pada janin, dan 

pecahnya ketuban sebelum waktunya (Machmudah, 2010). 

Persalinan dengan penyulit dapat membuat ibu memiliki pengalaman 

persalinan yang kurang memuaskan, sehingga ibu menunjukkan citra diri 

yang negative dan dapat berlanjut menjadi kemarahan yang dapat 

mempersulit proses adaptasi ibu terhadap peran dan fungsi barunya 

(Pilliteri, 2003). 

 

B. Usia Ibu 

1. Definisi Usia Ibu  

Usia adalah waktu ibu sejak dilahirkan sampai dilaksanakannya 

persalinan pada penelitian ini yang dinyatakan dengan tahun. Usia > 20 

tahun dinamakan remaja. Masa remaja merupakan masa berinteraksi dengan 

masyarakat dewasa dan termasuk juga perubahan intekektual yang 

mencolok. Pada masa remaja terjadi perubahan sikap dan prilaku, sebagian 

besar remaja bersikap ambivalen tehadap setiap perubahan. Usia 18-40 

tahun dinamakan dewasa dini dimana kemampuan mental mencapai 

puncaknya dalam usia 20 tahun untuk mempelajari dan menyesuaikan diri 
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pada situasi-situasi baru seperti pada misalnya mengingat hal-hal yang 

pernah dipelajari, penalaran analogis dan berfikir kreatif. Pada masa dewasa 

ini sering mencapai puncak prestasi. Usia> 40 tahun dinamakan usia madya 

dini dimana pada masa tersebut pada akhirnya ditandai perubahan-

perubahan jasmani dan mental pada masa ini seseorang tinggal 

mempertahankan prestasi yang telah dicapainya pada usia dewasa (Muadz et 

al, 2013). 

2. Klasifikasi Usia Ibu 

Berdasarkan tingkat keamanan persalinan, usia ibu diklasifikasikan 

menjadi dua yaitu usia aman persalinan dan usia resiko persalinan (Muadz 

et al 2013). Kedua klasifikasi tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

a. Usia Aman Persalinan 

Manuaba (2007), menjelaskan usia 20-30 tahun merupakan rentang 

waktu reproduksi sehat karena pada usia ini endometrium sudah 

terbentuk sempurna,otot-otot panggul dan ligamen-ligamennya kuat 

sehingga mampu memfiksasi dengan baik sikap dan letak rahim dalam 

rongga panggul. Indeks kehamilan resiko tinggi menurut Fortney dan 

Whitenhorne (dalam Manuaba, 2009) usia 20-29 tahun adalah 0 (makin 

kecil angka indeks resiko, makin kecil kemungkinan resiko kehamilan 

dan persalinan). Penyulit persalinan pada usia 20-29 tahun jarang terjadi 

kecuali jika pada usia ini merupakan primigravida, grande multigravida, 

riwayat penyulit persalinan dan jarak kehamilan yang terlalu dekat 

(Surjaningrat & Saifuddin, 2006). 
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Pada usia 30-35 tahun, angka kematian ibu meningkat kembali, 

tetapi sebagian besar terjadi pada primipara, grande multiparitas, 

riwayat penyulit persalinan dan penyakit endokrin yang menyertai. 

Berdasarkan Muadz et al (2013), pada rentang usia 30-35 tahun masih 

merupakan usia ideal  untuk hamil bagi wanita, karena perkembangan 

wanita secara psikologi dan fisik berada pada kondisi yang optimal. 

Perubahan-perubahan yang terjadi pada ovarium diperkirakan usia 30-35 

tahun memiliki 60.000 folikel primordial dan oogonium sebanyak 

59.000. Pada siklus reproduksi aktif sebanyak 400 buah folikel yang akan 

mengalami perubahan. Sebagian besar mengalami oblitrasi menjadi 

corpus alblcans. Rangsangan gonadotropinhipofisis (FSH) menyebabkan 

sel granulose yang berada disekitar folikel primordial berkembang 

(Manuaba, 2009). 

b. Usia Resiko Persalinan 

1) Usia 13-20 tahun 

Usia 13-20 tahun merupakan usia remaja. Jumlah perubahan-

perubahan yang terjadi pada ovarium diperkirakan setiap wanita 

mempunyai sekitar 100.000 folikel primordial yang dapat berkembang 

setelah rangsangan hipofisis dalam bentuk hormone FSH, LH dan 

prolaktin. Jumlah folikel primordial menurut usia adalah baru lahir = 

750.000, usia 6-15 tahun = 450.000, usia 16-25 tahun = 160.000. 

sedangkan jumlah oogonium pada wanita baru lahir = 750.000, usia 6-
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15 tahun = 439.000 dan usia 16-25 tahun mencapai 159.000 ogonium 

(Manuaba, 2009).  

Muadz et al (2013), menjelaskan pada usia kurang dari 20 tahun 

penyulit persalinan lebih tinggi di banding kurun reproduksi sehat 

antara usia 20-30 tahun. Keadaan ini disebabkan belum matangnya 

alat reproduksi untuk hamil, sehingga dapat merugikan kesehatan ibu 

maupun perkembangan dan pertumbuhan janin. Keadaan tersebut 

akan semakin menyulitkan apa bila di tambah dengan tekanan (stress 

psikotik, social, ekonomi, sehinnga memudahkan terjadi abortus, 

persalinan premature, berat badan lahir rendah (BBLR), kelainan 

bawaan, gestosis, placenta previa (penyebabnya pada usia muda 

endometrium masih belum sempurna), dan persalinan dengan tindakan 

operatif.  

2) Usia >35 tahun 

Pada usia ini merupakan resiko persalinan tertinggi. Indeks 

kehamilan resiko tinggi adalah 2 (indeks kehamilan resiko paling 

tinggi). Keadaan ini disebabkan karena kurang suburnya endometrium 

(perubahan ovarium yang terjadi dari jumlah oogonium 59.000 

menjadi 34.000 sedangkan folikel primordial dari 160.000 menjadi 

60.000). disamping itu, otot-otot panggul dan ligamentum-ligamentum 

penyokong rahim tidak begitu kuat lagi sehingga sikap dan letak 

rahim tidak terfiksasi dengan baik (Manuaba, 2009).  
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Penyulit-penyulit persalinan pada rentang usia ini adalah 

plasenta previa, solusio plasenta, inkoordinasi uterus, persalinan 

gemeli, penyakit diabetes dalam kehamilan yang menyebabkan 

makrosomia pada janin, prematuritas dan Ketuban pecahh dini (KPD). 

 

C. Kerangka Teori 

Kerangka Teori dalam penelitian ini dapat dilihat pada Skema 2.1 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 2.1 Kerangka teori menurut Machmudah (2010), Muadz et al 

(2013) dan Manuaba (2009) yang telah dimodifikasi. 

Factor 
penyulit 
persalinan 

PASSAGEWAY 

Kontraktur pada tulang 
velvik, tumor 

 
PESSANGER 

Distress janin, 
hidrocepalus,kehamilan 

multiple, malposisi 
malpersentasi, 

presentasi sungsang, 
IUFD. 

POWER 

Persalinan 
hipertonik,hipotonik, 
presipitatus, preterm, 
KPD, rupture uterus. 

Usia ibu 

Penatalaksanaan: 
induksi persalinan 
(infus oksitosin, 

pemberian 
prostaglandin), 

vacum ekstraksi, 
persalinan 
caesarean. 

Usia aman 
Persalinan 

20-35 tahun 

Usia 
dengan 
Resiko  
penyulit 
Persalinan 
• 13-19 

tahun 
• >35 tahun 
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D. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep dalam penelitian ini dapat dilihat pada Skema 2.2 

berikut: 

Variabel Bebas    Variabel Terikat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 2.2. Kerangka Konsep 
 

Keterangan : 
: yang diteliti 
: Tidak diteliti 

 

E. Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan tentative yang merupakan dugaan mengenai 

apa saja yang diteliti dalam usaha untuk memahaminya (Sugiyono, 

2009). Hipotesis dalam penelitian ini adalah : Ada hubungan antara usia 

ibu dengan kejadian penyulit persalinan

Usia ibu: 
•Usia aman 

Persalinan 
20-35Tahun 

•Usia resiko 
persalinan 

14-20 tahun dan 
>35 tahun 
 
• Paritas 
• Jarak Persalinan 
• Kunjungan ANC 
• Aktifitas selama 

kehamilan  
 

PASSAGEWAY 

Kontraktur pada tulang pelvik, tumor 

 

PESSANGER 

Distress janin, hidrocepalus,kehamilan 
multipel, malposisi/malpersentasi, 

presentasi sungsang, IUFD 

POWER 

Persalinan hipertonik,hipotonik, 
presipitatus, preterm, KPD, rupture 

uterus. 
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